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alternatív működés

Mihez képest alternatív?
Év eleji összeállításunk riportjaiban három olyan színházi intézményt vizsgálunk, amelyek
az állami támogatással, társulattal és épülettel rendelkező színházakhoz képest „mások”.
De felépítésük az „egyéb” kategóriába sorolt függetlenekétől ugyancsak eltér. Hiszen
nagy intézményekről, erős bázisokról van szó.
A fókuszban részben a magánszínházi, vállalkozói terület képviselői állnak, amelyek
közül az Orlai Produkciós Iroda a legtöbbet játszó magánszínházak egyike, emellett a saját
modellt mutató Átrium és Jurányi működése és profilja érdekelte lapunkat: előbbi nagy
szériájú előadásokkal, utóbbi a kísérletezőbb és a sikerprodukciók összekapcsolásával
működik ma. Kérdésfeltevéseinkkel azt vizsgáltuk, mit jelent a szabad társulás az
Orlai Produkció esetében, hogyan vannak együtt a színészek, és milyen előnyökkel,
hátrányokkal jár ez számukra; hogyan tartja fenn magát a Jurányi párhuzamosan
inkubátorként, műhelyként, illetve népszerű előadások játszóhelyeként; hogyan sikerült
felépülnie a Kultúrbrigádnak, amely ma budai körúti színházat üzemeltet – az Átriumot.
És azt is – bár ez a kérdésünk nyitott marad, hiszen a jövő ez ügyben ismeretlen és
kiszámíthatatlan –, milyen választás elé néznek ezek a színházak a tao nélkül, amely
legalábbis a magánszínházi területnek hatalmas lendületet adott majd egy évtizede.
czenkli dorka

A túlélést jelentő
Jurányi
Korszakos jelentőségű bázis és műhely a csupán Jurányiként emlegetett Jurányi Közösségi Produkciós Inkubátorház, amely a független előadóművészek
alkotóterepe, véd- és dacszövetsége. De mi lesz a Jurányival a tao megszűnésével? Hogyan alakul a sokak által kissé kommersznek ítélt műsorpolitika?
És milyen jövője lehet a művészeti háznak?

Eddig is hányatott sors jutott a magyar művészeti közegben a
struktúrán kívül tevékenykedő művészeknek, alkotócsoportoknak – most sincs ez másként. Bár hivatalosan jó ideje nem
létezik már tiltott, tűrt és támogatott kategória, a szcéna és
a kultúrpolitika továbbra sem esztétikai szempontok szerint
különböztet meg alkotókat, produktumokat. Sokkal jobban
számít az intézményi háttér, a politika támogatási rendszere
szerinti besorolás, vagy épp a lojalitás.
A független előadó-művészeti társulatok és alkotók támogatása céljából Kulcsár Viktória 2006-ban alapította a Függet2

lenül Egymással Közhasznú Egyesületet. Több év tapasztalata
azt mutatta, hogy óriási szükség volna egy olyan intézményre, ahol a független együttesek és alkotóművészek bázisra
lelhetnek, és így racionalizálhatják működésüket. A FÜGE
mint produkciós ernyőszervezet, amely hálózati keretek között működött, és lényegében lefedte szinte egész Budapestet,
nem tudott alkotó- és játszóhelyet biztosítani. Kellett egy épület: a Fővárossal együttműködve Kulcsár Viktória választása
a kihasználatlan Jurányi utcai egykori iskolára esett. A 6500
négyzetméteres ingatlan bár méretesebb, mint amiről álmod-
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tak munkatársaival, épp megfelelt azoknak a kondícióknak,
amelyeket a leendő épülettel szemben támasztottak; ehhez a
térhez találták ki később a különböző funkciókat.
Jó ideje zajlott már a független előadó-művészeti szcéna
ellehetetlenítése, amikor 2012-ben a Jurányi Közösségi Produkciós Inkubátorház megnyitott. Életre hívása egyértelmű
kuriózumnak számított a hazai közegben. Azonban a függetlenek – a maihoz (l. taotámogatás megszűnése) sok szempontból hasonlóan problémás és kilátástalan – kultúrpolitikai helyzete beárnyékolta az új hely indulását. Emlékeztetőül:
2012 volt az az év, amikor a kormány nem fizette ki (időben)
a függetlenek az éves pályázaton megítélt (csökkentett) működési támogatását. Mint ismert, az Emberi Erőforrások Minisztériuma későn hozta nyilvánosságra a pályázati döntések
eredményeit, majd zárolták az illetékes tárca költségvetését,
az nem kötött szerződést társulatokkal, játszóhelyekkel, lehetetlen helyzetbe hozva ezzel színházi és táncos csoportokat.
A Jurányi megalapításával aktív, működő háttér, valamint
kreatív alkotói bázis, szellemi műhely létrehozása volt a cél,
ahol számos produkció és projekt elő- és utóélete nyerhet biztonságot azáltal, hogy a próbák, a díszletmunka, a jelmezkészítés, a zártkörű munkabemutatók, valamint a raktározás, a
tárolás, az irodai munka vagy a pályázatírás egy helyen folyhat. De nem titkolt misszói a Jurányinak az is, hogy stabil,
közös otthont nyújtson az egyre inkább széteső független
színházi, alkotóművészeti szektornak, bízva abban, hogy az
egy fedél alatti együttes munka még termékenyebben sarkallja az alkotókat összefogásra, közös produkciók létrehozására.
A hely a szakma egészét, a kőszínházi és független alkotók
összekötését, összekapcsolódását is nagymértékben segíti –
hangsúlyozta kérdésünkre a ház egyik rezidense. „Nem olyan
emberekből áll a szakma, akik szívesen, könnyen együttműködnek egymással. Viszont ez a némiképp neutrális közeg,
amit a Jurányi a FÜGE-vel képvisel, határozottan célravezető
a kooperációban.”
A ház folyamatos túljelentkezéssel küzd, a több százas várólista naponta gyarapodik. A vezetés azt sem tudja, hogyan
mondjon nemet. De így van ez a megalakulás óta, vagyis óriási az igény hasonló szervezetekre, intézményekre. „A ház falai
stabilak, nem engedik a további terjeszkedést” – hangsúlyozza az intézményvezető. A több mint 60 szervezet (a TÁP Színháztól a Tünet Együttesen át a Bélaműhelyig), amely a nyitáskor költözött be, szinte változatlanul ma is tagja a Jurányinak.
„Már a kezdetek kezdetén vállaltuk, hogy a Jurányinak
több profilja van, hiszen a neve is hordozza, hányféle működést igyekszünk kielégíteni: inkubátor, produkciós és közösségi ház. Mindez 6 év után is még mindig meghatározza a
működést, de a hangsúlyok változnak a jogi szabályozások,
a szakma, illetve a közönség igénye alapján – meséli Kulcsár
Viktória a Jurányi ügyvezetője. – Az elején például a produkciós szó arra utalt, hogy produkciós házként működtünk,
ahol próbálni, gyártani lehetett, de játszani nem feltétlenül.
Ez mára megváltozott: havi 64 produkciót játszunk 4 játszóhelyen. Talán ez jelenti a legnagyobb változást, amit a szakma
és a közönség igénye egyaránt meghatározott.” A Jurányi műsorpolitikáját nem kevés kritika éri. De az általunk megkeresett alkotók közül többen a bázisként szolgáló ház védelmében nem kívánták kifejteni véleményüket, tekintettel többek
között a jelen kultúrpolitikai helyzetre. Külső szemmel úgy
tűnhet, a támogató szerep mellett a fennmaradáshoz akár a
FÜGE szellemiségéhez, akár a Jurányi kezdeti előadásaihoz
képest a megszokottnál kommerszebb programpolitika szük-

séges. A kérdés összetettségét mutatja, hogy a nagyon különböző célkitűzéseket megvalósító inkubátorház játszóhelyeinek könnyedebb előadásai szolgálhatják akár a közönség más,
szélesebb rétegeinek megszólítását és bevonzását. Kompromisszumos megoldásként tehát az árbevétel kiegészítéseképp
is értelmezhető a heterogén profilú program, hogy mindaz,
ami a Jurányi attitűdjeként ismert, teljesíthető legyen.
„Néhány évvel ezelőtt megjelentek a műsoron az olyan,
főképp dumaszínházas produkciók, amelyek a színház és a
standup határán mozogtak, és amelyek valószínűleg kevésbé
érdekelték mondjuk a STEREO AKT vagy a Mentőcsónak
közönségét. Viszont ezeket az előadásokat is szakmailag vitán
felül rátermett színészek neve fémjelzi, és soha nem tűntek
gagyinak vagy szint alattinak. Tehát ha közeledett is a Jurányi
a kommerszhez, azt soha nem vállalhatatlanul tette, soha nem
jelent meg olyan előadás címe a műsorban, amely biztosan
és egyértelműen túllépte volna egy művészszínház határait,
legfeljebb olyan, amely feltette a kérdést, hol is vannak ezek
a határok – mondta el kérdésünkre Kovács Bálint kritikus, az
Index újságírója. – Nemrég egy olyan este voltam a Jurányiban, mikor egy nap négy művészszínházi előadás volt műsoron, az egyik romákkal foglalkozott, a másik fiatal alkotó
első saját rendezése volt, és így tovább. Ameddig ilyen előadásoknak helyt ad a Jurányi, ez jelenti a műsor magvát, és nem
a kommersz, addig szinte mindegy, milyen könnyedebb előadások láthatóak ugyanitt. Bár a műsor kialakításának elveibe
nem látok bele, az lenne a probléma, ha esetleg a kockázatosabb, »művészszínházi« előadások kevesebbszer kerülhetnének műsorra a kommerszebb estek miatt, mint ahány előadás lehetősége elvileg meglenne bennük, és a közönségnek
azért kellene lemondania a társadalmi kérdések tekintetében
is értéket hordozó, a művészet kortárs folyamataira reagáló
előadásokról, mert azoknak nem marad hely a programban
a főképp bevételnövelő céllal megtartott előadások miatt. Ám
amennyiben ez nincs így, akkor probléma sincs.” Ugyanakkor
az Kovács Bálint szerint is a Jurányin messze túlmutató prob3
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léma, hogy egy kortárs művészeti inkubátorháznak nagymértékben foglalkoznia kell a bevétel kérdésével. „Az államnak és
a fővárosnak a legesleginkább az ehhez hasonló intézményeket lenne alkotmányos kötelessége támogatni, hogy szabadon
lehetőséget teremthessenek a magyar kultúra fejlődésére, hiszen arra a Jurányihoz hasonló intézmények a leginkább alkalmasak, mivel az ilyen helyeken jó esetben kisebb rizikóval
lehetne kísérletezni, hogy aztán az idő eldöntse, melyik »új
forma« épül be a kortárs kultúrába, vagy melyik fiatal alkotó emelkedik ki a színtérről. Nem szabadna, hogy egy ilyen
intézménynek – persze nyilván bizonyos szélsőséges határok
között – bármi más is befolyásolja a műsorpolitikáját.”
Hasonló véleményen van Boross Martin a STEREO AKT
művészeti vezetője, aki szerint a jurányisok inkább a sokszínűséget próbálják fenntartani a száz százalékosan következetes műsorpolitika helyett. „Nagyon érzékeny patikamérlegen
próbálja a stáb egyensúlyban tartani az új és a régóta futó
produkciókat, a pályakezdőket és a nagyobb társulatokat, a
közönségsikereket és a kísérletezőbb előadásokat. Azért dolgoznak, hogy a mutató mindig abba az irányba térjen ki, hogy
mindenkinek inkább jó legyen, ahelyett hogy mindenkinek
kicsit rossz. Van, hogy egy nap három-négy előadás is van a
különböző terekben, őrületes tempót diktálnak maguknak a
ház szervezői, vezetői. Nem tud minden előadás annyit menni, hogy az repertoárszerű, folyamatos jelenlétet jelentsen az
adott társulat számára. Egy-egy új, fontos, értékes előadás
befogadására sokszor a sokirányú elköteleződés okán helyhiány miatt nem adódik lehetőség.” Eközben a nézők részéről
többen úgy érzékelik, hogy van egy mindenevő, izgatott, nyitott réteg, amelyik úgy jár a Jurányiba, mint egyfajta felfedező
útra, és vannak, akiket összezavar a vegyes műsor, hisz egészen
mást kapnak a Dumaszínháztól, mint az Orlai Produkciótól,
Kárpáti Pétertől, Pass Andreától vagy a STEREO AKTtól.
Bár egyelőre úgy tűnik, a Jurányi működését alapvetően
nem befolyásolja a tao megszűnése, a ház vezetése optimista,
úgy véli, a tao nélkül sem kell majd a több lábon álló intézményt bezárni. (A tao megszűnéséről a cikk írásakor nagyon
kevés információ ismert, lényegében azon kívül, hogy korábbi formájában nem lesz többé igénybe vehető, semmi sem
biztos.) Közvetve viszont a tao hiányának komoly hatása lehet
a Jurányi színházi működésére. Ez a támogatási forma tette
ugyanis lehetővé például a kis nézőszámú, magas színvonalú
kísérleti előadások forgalmazását. Ha mondjuk 40 néző nézhet csak meg egy előadást annak intimitása miatt, de 6 színész
játszik benne, sosem jön ki a kiadási oldal csak a jegybevételből, viszont a tao segítette az ilyen produkciók likviditását
megoldani. Épp az efféle független színházi előadásokat, azok
forgalmazását lehetetleníti majd el a tao hiánya, mert forgalmazási pályázatok nem mellesleg nem nagyon léteznek itthon
ebben a közegben. Vagyis azok az előadások maradnak majd
meg akár a Jurányiban is, amelyek úgymond nézőbarátabbak,
és kijön az egyszeri kiadásuk a jegybevételből, emlékeztet
Kulcsár Viktória. „Sosem értettem, miért mondják néhányan
szakmán belül, hogy a független színház, a befogadóhelyek a
tao miatt »elbulvárosodtak«. Most fognak igazán, hiszen épp
a fiatal tehetségek előadásait kell majd levenni a műsorról. Ők
még mernek nagyot álmodni, így viszont veszteséget termelnek, és már nem lesz miből betömni a hiányt jelentő lyukakat.
Az új produkciók születését érinti még ez a fajta pénzkiesés:
a Jurányiban azokat is a taóból támogattuk, elég bőkezűen,
mert az NKA támogatásokból lehetetlen volt megvalósítani
egy-egy új produkciót. Most ez sem lesz.” Ha minden radiká4

lisan csökken, az amúgy sem sok munkatársból álló jurányis
csapat összetétele is változhat, hisz ha kevesebb lesz a munka,
vagy a fizetéseket, vagy a létszámot kénytelenek csökkenteni.
A rendelkezésre álló stáb és műszak eleve kevés emberből áll,
erre van egyébként is a legtöbb panasz házon belül. Több alkotó elmondása szerint közös probléma, hogy nem egyszerű
az egyeztetés, gond van a műszakkal, folyamatos a küszködés
a forráshiánnyal, kicsi a ház, még így is kevés a játszásra alkalmas tér, és nehézséget jelent a közönségszervezés.
A legnagyobb baj a Jurányi esetében is az, hogy a tao hirtelen megszüntetése okán 2018. januártól a szervezet lényegében
folyamatosan veszteséget termel. Forgalmazzák az előadásokat, létrehoztak nem egy új bemutatót, ehhez képest ők is, mint
mindenki más, novemberben tudták meg, hogy a 2018. évi
jegybevétel után már nem hívható le tao, pedig nyilván mindenki azzal kalkulálva tervezte az adott évadot, de az előzőt is.
A Jurányi ráadásul ernyőszervezetként 12 formáció (köztük
például az Orlai Produkció) előadásait forgalmazza. Ha a vezetés nem az éves teljesítmény alapján kap céltámogatást, nehézkesen vagy akár sehogy sem tudja tagszervezetei produkciós
működésébe újra befektetni a szükséges pénzösszegeket.
„Később is korszakos jelentőségűnek fogják majd megítélni
a Jurányi tevékenységét – mondja Borgula András, a szintén a
Jurányiban működő Gólem Színház vezetője. – Sok formáció
számára eddig is a túlélést jelentette a ház. Hát még most. Az
utóbbi 6 évben rengeteg olyan előadás jött létre, ami soha nem
született volna meg más körülmények között.” Így volt ezzel
Szabó Zoltán, egykori szputnyikos színész is, aki első rendezését, Az első kétszáz évemet a Jurányi segítségével hozhatta létre.
„A Jurányi igazi alkotóközösség. Elképesztő meló van a házban” – teszi hozzá, hangsúlyozva, hogy már-már nyugati szintű
komplexumként működik az intézmény, amely már jó ideje
ismert annyira, hogy nem kell magyarázni, mi az, és hol van.
„A Jurányi egyfajta garanciát jelent sok alkotó számára: a
kiszámíthatóság és a folytonosság reményében gyűltek össze
a házban. A Jurányi a Jurányi, és ez teszi fontossá. Már akkor
fogalommá vált, mikor megnyitották, a mérete, a sokfélesége
és sokfunkcióssága teljesen unikális tényezővé tette a budapesti
kulturális életben. Bár a többprofilúság csak részben alakult ki
szándékosan. Sok – néha váratlan – környezeti faktor is befolyásolja, hogy merre megy a ház arculata: anyagi tényezők, a
fenntarthatóság, a nézők és az alkotók igényei, a szomszédokkal való együttélés, egy gigantikus építkezés, vagy a tao megvonása. Nem túlzás azt állítani: ez most egy sodródó Noé bárkája,
fedélzetén sok kis túlélővel” – ecseteli a STEREO AKT vezetője.
„Nemcsak azért fontos bázis, mert a Jurányi fizikailag
teret biztosít a semmiből jövő kezdeményezéseknek – hangsúlyozza Borgula –, hanem mert olyan együttműködéseket
erőszakol ki (direkt használom ezt a szót), mint amilyen a Fővárosi Önkormányzattal folytatott korábbi Független Thália
Projekt volt, vagy az aktuális Staféta Pályázat és a TITÁNium.
Ezek a programok nem jöttek volna létre a Jurányi és a FÜGE
nélkül, mert ezek a felek egyszerűen nem beszélnek egymással. Hisz az önkormányzat közvetlenül nem lép kapcsolatba
egy független alkotóval, hogy támogassa az előadását.”
Bár a vágy Kulcsár Viktóriában és csapatában megvan,
hogy több mint 5 év tapasztalata alapján profilt tisztítsanak,
megnézzék, hová tennék újból a hangsúlyokat, és a sokarcú
működést megtartva hogyan tudnának élhetőbb intézményi
struktúrát és művészeti koncepciót kialakítani. De ez a törekvés nem kevés külső tényezőtől függ. Mindenesetre ezt tekintik a 2019-es év feladatának.
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Török Ákos

Színészek fészekben
és cérnaszálon
Az Orlai Produkciós Iroda működési profilváltásáról

Indulásakor az Orlai Produkciós Iroda (OPI) kizárólag magántőkéből működött, majd a kulturális tao bevezetésével jutott plusz közpénzhez, így válhatott azon ritka magyarországi színházak egyikévé, amelyek jelenleg a legközelebb állnak az ún. magánszínházi működéshez. Másfél évvel ezelőtt aztán
Orlai Tibor producer körül kialakult egy kvázi társulat – nagyobb és kisebb,
de alapvetően ismert nevekkel.

A Produkciós Iroda jelenleg körülbelül harminc előadást tart
repertoáron, és nemritkán havi hatvan-hetven előadást játszik
az ország különböző részein – ezeket a számokat bármelyik
kőszínház megirigyelhetné. Kommunikációjában tizenkét művészt nevesítve egyfajta szorosabb szövetségről beszél, és kezdeti jelszava, az „együtt” és a „szabadon” immár szlogenné duzzadt; mi pedig igyekeztünk a csapattagokat szavukon fogni, és
kideríteni: PR-szóluftballonról van-e szó, vagy valami többről?

A tao megszüntetése a magánszínházakat érinti a legérzékenyebben, mivel költségvetésük teljes egészében jegybevételekből és az ezzel összefüggő taoforrásokból származik.
Az OPI a kormányzati döntést követően (sok más színházhoz hasonlóan) nyilatkozatot adott ki, amelyben a túléléshez
a jegyárak január 1-től történő 20%-os emelését, a repertoár
szűkítését és az előadások számának csökkentését helyezi kilátásba. Mivel ebben a helyzetben beszélgettünk, a teljes bi-
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Fotók: Takács Attila

zonytalanság ellenére is bizakodó alaphangulatú interjúk során nem nagyon eshetett szó a jövőről, annál inkább a múltról
és a jelenről.
Orlai Tibor elmondta, hogy az „Együtt, szabadon!” voltaképpen egyfajta belső fejlődés-alakulás természetes következményeként jött létre. A taónak köszönhetően lehetőség nyílt
az építkezésre: a kizárólag széles közönségrétegek szórakoztatására, projekt alapon létrehozott produkciók mellett – a taóból (is) származó többletbevételeket visszaforgatva – egyre
hangsúlyosabban tudtak megjelenni komolyabb témák felé
nyújtózkodó darabok és alternatívabb rétegszínházi előadások, a repertoár egyre bővülhetett. Ez utóbbi Orlai meglátása
szerint egyfajta üzleti szükségszerűség is, mivel az átlagnézők
köre a fizetőképes kereslet csökkenése és a kínálat növekedése
miatt egyre szűkül.
Mindezek után és mellett három-négy évvel ezelőtt azt
vette észre, hogy bizonyos színészekből és rendezőkből „kialakult körülötte egy csapat, akik azonosulni tudtak azzal az
alkotói gondolattal, hogy egyre mívesebb anyagokkal egyre
szélesebb közönségréteget szólítsanak meg, beleértve a művészszínházi-rétegszínházi irányvonalat is”. Ehhez jött még
az időközben felszaporodott előadásszám, ami miatt egyre
nehezebb volt a színészeket egyeztetni. 2017 tavaszán jött az
ötlet egy kvázi társulat létrehozására, amely „magánszínházként képes megfelelni a kor és a hely kihívásainak, és képes
élni a helyzetből adódó lehetőségekkel”. Tehát egyszerre biztosítja a fenntarthatóságot és a résztvevők szakmai fejlődését.
Ez praktikusan egy szóbeli megállapodást jelent, amely szerint az OPI a körbe tartozó művészeknek évi minimum két
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bemutatót biztosít, cserébe egyeztetési elsőbbséget élvez. Ha
azonban mindez összesen ennyi lenne, ez a riport meg sem
született volna.
Utak Orlai Tiborhoz, avagy mit kezdhetsz
ma magaddal, ha színész vagy
Az „Együtt, szabadon!” tagjai részben önként, de egyaránt kisebb-nagyobb, főként anyagi természetű kényszerek hatására
lettek szabadúszók: vannak, akik eleve több évnyi (esetenként
több évtizedes) szabadúszás után kerültek ide, mások vidéki
vagy budapesti kőszínházakból érkeztek.
Akadnak viszont olyan tagok is, akik rögtön a Színművészeti elvégzése után csatlakoztak, sőt: László Lili például már
egyetemistaként megmutatta magát az OPI előadásaiban.
Frissen végzett színészként szerződött ide Nagy Dániel Viktor is, aki egyelőre „több gyeplőt fog”, kőszínházban és független előadásokban is játszik. Azt mondja, mindig „a kötetlenre vágyott, ahol ő is mondhat nemet, és nem kell teljesen
kiszolgáltatottnak lennie”, és ezt Orlai Tibornál meg is találta.
Azonban, bár nyitottsága most is megvan „azokra a szerelemgyerekekre, amelyek nem a pénzről szólnak”, úgy érzi, „erre
egyre kevesebb ideje van”.
A társulat nagy része azonban klasszikus színházi pályafutást cserélt le a magánszínházi működésre, közülük öten
annak idején már a jó hírű, Csizmadia Tibor vezette egri
társulatban is együtt dolgoztak (Járó Zsuzsa, Kovács Patrícia, Mészáros Máté, Schruff Milán és Ötvös András). Kovács
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Patrícia négy évet töltött az egri Gárdonyi Géza Színházban
Csizmadia Tibor igazgatósága alatt, ezt követően két év budapesti szabadúszás, majd két év vígszínházi tagság következett, aztán ismét két évig szabadúszott tovább. Nem lenne
most fiatal színész, mert úgy véli, nagyon erős túlképzés van,
„áltatás, hogy ennyi fiatal ember életéből elvesznek négy évet
abban a reményben, hogy színészek lesznek, mert ennyien
nem lehetnek azok”. Orlai előtt ő is gyökértelennek érezte magát, és azt kereste, amit Egerben átélt: „jóféle társulati létet és
műhelymunkát”. Azt is elárulta, hogy színészként nem rajong
a művészszínházért: „nagyon boldogtalan tudnék lenni egy
rendezőközpontú, klasszikus művészszínházban”. Egerben
megszerette a népszínházi jellegű repertoárt a maga műfaji
sokféleségével, amit az OPI előadásaiban is felfedezni vél.
Szabó Kimmel Tamás is vidéken kezdte színészi pályáját,
később a József Attila Színházhoz szerződött, majd öt éven
keresztül a Nemzeti Színház tagja volt, ahol többek között a
Hamlet címszerepét is eljátszotta. 2013-ban lett szabadúszó,
mint elmondta, a Nemzeti Színház után Orlai Tiboron kívül
egyetlen színház hívta, ám oda nem akart menni. Azt is bevallotta, hogy „harmincnégy évesen elkeseredettnek érzi magát”, mivel „nem találja az utat, hogy korának megfelelő nagy
klasszikus szerepeket játszhasson, amit vélhetően megtehetne, ha egy művészszínház tagja lenne”. De – Kovács Patríciával részben egyetértve – már ő sem menne el „egy ötvenfős
nézőterű színházba egy rendező alternatív elképzelésében játszani”, többek között azért sem, mert ezt két gyerekkel többé
már nem is teheti meg. Hamlet és az Andrei Şerban rendezte
Három nővér Szoljonijának szerepei után eleinte az OPI-nál
kapott lehetőségekkel együtt is „éhes is maradt”. „Nagyon jó
szerepekkel, de mégis így telt el egy-két év”, mígnem a Vőlegénynél és a Dühöngő ifjúságnál végre azt érezte, hogy „a
művészi éhsége ki lett elégítve”. Most már úgy látja, hogy az
OPI „olyan lehetőségeket ad számára, amelyek vetekszenek
egy művészszínházi repertoárban kínáltakkal”.
Kovács Patríciához hasonlóan Schruff Milán pályája szintén az egri Gárdonyi Géza Színházban indult, majd az ottani
társulat széthullása után három év szabadúszás következett,
ezt követően egy másik, kifejezetten erős vidéki társulatban,
a tatabányai Jászai Mari Színházban dolgozott, és ezért szerencsésnek tartja magát. Az OPI által ajánlott lehetőségnek
kifejezetten örült, mert addigra már „amit lehetett, kivett a
vidéki színjátszásból, és elege volt az ingázásból, Pesten akarta
magát megmutatni, hogy tudják, létezik”.
„Nekem extra kegyelmi állapot, hogy ennyit ugrálhattam” – mondja Ötvös András, aki talán a legszínesebb pályaívet futotta be, mielőtt Orlai Tiborhoz került volna. A
Színmű negyedévében már dolgozott a Krétakörben, gyakorlatosként pedig a budapesti Katonában, majd beszállt a
végzősökből összeállt független KoMa Színházba, játszott az
Örkényben vendégként, majd szintén az egri Gárdonyi Géza
Színház tagja lett, ahonnan Máté Gábor hívta őt a budapesti
Katonába, ahonnan hat év elteltével nyíltan vállalt megélhetési gondok miatt, egyúttal teljesen reményvesztetten távozott. „Azt gondoltam, hogy ha a színházból nem lehet megélni, akkor valami mást kell csinálnom, és akkor jött Orlai”
– meséli. Persze Orlai „jövetelének” megvolt az előzménye,
hiszen akkor már évek óta sikeresen futott az OPI repertoárján az általa játszott monodráma, A csemegepultos naplója.
Ötvös arról is beszélt, hogy ő maga „mindig is szeretett továbbmenni”, ám saját színészkorosztályát látva most úgy érzi,
általában egy, maximum két váltás fér bele egy színész életé-

be: „vagy sikerült valahol megkapaszkodni, és valamivé válni ott, vagy ha nem, akkor többen is kénytelenek elhagyni a
pályát”. E mögött szerinte a színházakban felszaporodott előadásszámok állnak: „olyan teljesítményre van kényszerítve a
színház, hogy a színészek egyeztethetetlenek, ezért is lehet,
hogy ha valaki valahová kerül, örül, ha megtapad”. Úgy látja,
hogy a színműs végzősök „félnek lemenni vidékre, pedig ott
hamar lehet nagy szerepeket játszani – ahogy a mondás tartja – a szartól a repülőig”.
Együtt és szabadon, avagy színészekben gondolkodva
Többek szájából hangzott el az „alkotóközösség” kifejezés,
holott ez inkább a közszínházi, mintsem az üzleti színházi
modellre jellemző. A beszélgetésekből az derült ki, hogy ennek az alkotóközösségnek az egyik fontos eleme, hogy a színészek maguk hozhatnak darabötleteket. Orlai Tibor nem
csupán rendezőkben gondolkodik, de legalább annyira színészekben is, akikkel folyamatos dialógusban van. Az sem
véletlen, hogy gyakran dolgozik olyan rendezőkkel, akik
egyben színészek is, és ezáltal „könnyebben értenek szót”
a színjátszókkal. Nagy Dániel Viktor megjegyezte, hogy
„Orlai Tibor nem megmondóember egy hierarchia csúcsán”.
A társulat tagjaitól nemcsak azt kérdezi meg, hogy egy előre
adott darabban kivel szeretnének játszani, hanem ha valamelyik színész hoz egy darabötletet, akkor azt is, hogy az
ötletgazda melyik színészekkel és melyik rendezővel tudná
az előadást elképzelni. Szabó Kimmel Tamás sem találkozott még olyan igazgatóval, aki „azt mondta volna, hogy ha
annyira érdekes vagy, akkor csinálhatnál egyedül valamit,
amiben a témaválasztástól a rendezőn át a díszletig teljesen
szabad kezet ad”.
Aki nyomon követi az OPI előadásait, azt is észreveheti,
hogy itt a bővülő repertoárral együtt tudatos színészépítés is
folyik. Az általunk megkérdezett színészek mindenesetre észrevették. Kovács Patrícia úgy érzi, itt tekintettel vannak arra
az igényére, hogy sokféle műfajú előadásban játszhasson, és
reméli, hogy „minden évben be tud vállalni egy olyan, kevésbé jövedelmező előadást, mint amilyen például a Vőlegény, a
Dühöngő ifjúság vagy a Riviéra, ahol az embernek a művészi
kihívás iránti vágya is teljesül”. Nagy Dániel Viktor korábban
jelezte Orlainak, hogy „szeretne komolyabb irányba elmozdulni a vígjátékok felől (amelyeket technikából meg lehet
oldani), és megmutatni a drámai oldalát” – és kérését Orlai
komolyan is vette. Szabó Kimmel Tamás szintén érzi, hogy
figyelnek rá, ahogy Schruff Milán is játszik drámaibb és kön�nyedebb előadásokban egyaránt. Bár Schruff hozzáteszi, hogy
az utóbbiak nem annyira művészként, mint inkább színészként szembesítik őt kihívásokkal, de ezzel nincs problémája:
„nem mindig az a szerep a jó, amibe bele lehet dögleni”.
Orlai Tibornál köztudottan jól keresnek a színészek, és ez
nyilván nem elhanyagolható szempont abban a döntésben,
hogy miért őt választja ma valaki a köztudottan kiszámíthatatlan független létezés és a rendkívül alulfizetett kőszínházi
élet alternatívájaként. De a képlet azért nem ilyen egyszerű,
még anyagi értelemben sem. Mivel nincsenek havi fizetések,
mindenki annyit visz haza, amennyit próbál és játszik. Ebből
hol jobban, hol kevésbé jól jönnek ki az emberek. A színészek elmondása szerint a biztonságot mégis az adja, hogy itt
jól érezhetően tekintettel vannak rájuk, amit Ötvös András
fogalmazott meg a legtisztábban: „Orlai korrekt ember, és
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színészekben gondolkodik, személyre szabottan. Figyel arra,
hogy ki miben fog játszani, és ki hogyan fogja tudni kifizetni
a számláit.” „Miközben üzletember is, így nagyobb biztonságban lehetünk azoknál, akik »valódi« szabadúszók” – teszi
hozzá.
A kiszolgáltatottság érzését emellett ebben a működési
formában az is csökkenti, hogy Orlai Tibor nem pusztán nem
akarja „röghöz kötni” a színészeit, de akár az egyeztetésekben
is segíti őket. E mögött vélhetően nem pusztán humánum,
hanem jól felfogott üzleti érdek áll. „Ha szerepelünk filmekben, akkor többen megismernek, ami neki is haszonnal jár
– mondja erről Szabó Kimmel Tamás. – Ezt a művészszínházakban még nem nagyon vették észre, sokan még mindig ott
totyorásznak, hogy az éhes színész a jó színész.” Schruff Milán
számára is fontos ez a fajta szabadság, noha ő megértőbb a
kőszínházakkal, ahol szerinte a rengeteg előadás és a szoros
programterv miatt nem is igen engedhetnek el egy színészt
sem forgatni, sem vendégeskedni. Kovács Patrícia egyfajta
„apai-baráti viszonynak” éli meg ezt a helyzetet: „Orlai megérti, ha forgatnom kell, vagy mást is ki szeretnék próbálni, és
emiatt három héttel később tudunk csak kezdeni egy próbafolyamatot, vagy ki kell vennie egy előadásból. Tudja, hogy
megéri engem elengednie, mert utána úgy fogok visszajönni,
hogy hálás leszek.”

Dörzspapírosan szeretve egymást
Túl az anyagi biztonságon, a színészekben való gondolkodáson és a szokásosnál nagyobb szabadságfokon, úgy tűnik, ez az
„Együtt, szabadon!” ráadásul egy jó közösség. Mindez köszönhető a rendszeres tájolásnak, a részben együtt eltöltött egri éveknek, valamint annak, hogy a fiatalabbak hasonló iskolákban
sajátították el a maguk színházi nyelvét és gondolkodásmódját
(Zsámbéki Gábor, Máté Gábor, Novák Eszter osztályaiban).
„Hasonlóan gondolkodunk a színházról és a világról,
értjük egymást nyelvét, hasonlóan elemzünk egy-egy jelenetet – én a helyemen vagyok, amíg ezekkel az emberekkel vagyok” – fogalmaz Schruff Milán, hozzátéve, hogy a Mojóban
például úgy játszanak együtt, „mint az idióta gyerekek, akik
bemennek az óvodába, és élvezik, mennyi ökörséget szabad
csinálni”. „Nincsenek tiszteletkörök, bátran beszólunk, mindenféle elnézéskérés nélkül keresztbeinstruáljuk egymást, és
a legtöbbször ezekből nincsen sértődés. Ez egy igazi közösség,
amit a kőszínházak is megirigyelnének” – mondja ugyanennek a közvetlenségéről Ötvös András, aki szerint „dörzspapírosan szeretik egymást”. És hogy miért nincsenek itt játszmák, fúrások és helyezkedések? Nagy Dániel Viktor szerint:
„Ide mindenki csak dolgozni jön. Nem itt élünk. A dologért
van mindenki.” Együtt és szabadon.

hamvay péter

működik-e közpénz
nélkül az átrium?
Az Átrium Film-Színház az egyik első, részben üzleti alapon működő teátrumnak, a Merlinnek a romjain jött létre.
Mint Magács László két évvel ezelőtt lapunknak elmondta,
a főváros 2011-ben az önkormányzat udvarán lévő egykori
trafóház helyett ajánlotta fel a korábban moziként működő
budai ingatlant. Az önkormányzat azonban úgy akarta elhelyezni a színházat, hogy nyerjen is rajta, ezért privatizálta
a Bauhaus épületet, de úgy, hogy azt 15 évig kulturális célra
kell használni tulajdonosának. Magács eredetileg egy széles
körű befektetői közösséget képzelt el, de az a terve nem valósul meg. Viszont egymásra találtak a Videoton egyik tulajdonosával, a kultúrakedvelő és pártoló Lakatos Péterrel,
aki már korábban fontolgatta a mozi megvásárlását, de az
akkori műemlékvédelmi szakhatóság olyan feltételeket szabott, hogy nem mert belevágni. A második nyilvános pályázaton végül megvásárolta az épületet. A tulajdonjog az Átrium Film-Színház Vagyonkezelő Kft.-hez került, amelybe
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90% körüli részesedéssel Lakatos Péter szállt be az LPH Vagyonkezelő Kft.-n keresztül, illetve 10% körüli részesedéssel a MasterCard Europe egyik vezetője, Gauder Milán. A
fennmaradó néhány jelképes százalékot Magács és egy másik magánszemély birtokolta. A társaságot, amely ma már
csak a két nagybefektetőé, Lakatos Péter felesége vezeti. A
konstrukció nem önfenntartó, némi kiadással számolniuk
kell a tulajdonosoknak, legalábbis ezt mutatja, hogy az elmúlt öt évben átlagosan 3,5 milliós veszteséggel zárt az egy
főt foglalkoztató cég. A tulajdonosok nem profitábilis vállalkozásként vagy ingatlanfejlesztésként tekintenek a színházra. Hiszen azt folyamatosan támogatják, akár anyagilag,
akár üzleti tanácsokkal: segítenek az üzleti modellek kialakításában, a partnerekkel való megállapodások kidolgozásában, szervezeti és kommunikációs javaslatokkal. Hat év alatt
bebizonyították, hogy lehet transzparensen és hatékonyan
minőségi, de népszerű színházat csinálni.

alternatív működés

A ház működtetése az Átrium Film-Színház
Üzemeltető Kft. feladata. A cég hasonló tulajdonosi körrel jött létre, mint az Átrium FilmSzínház Vagyonkezelő Kft., de a vezetésben már
nem vesznek részt a tulajdonosok, azt átengedték Koch Andreának, a színház ügyvezetőjének.
Ez a cég biztosítja a technikai üzemeltetést, például onnan fizetik a rezsit, a kisebb-nagyobb
javításokat.
Kezdetben Magács László alapítványa, az
Angolnyelvű Színház Alapítvány hozta a falak
közé a tartalmat. Ő szerződtette a produkciókat,
adta ki a jegyeket, szedte be a taofelajánlásokat.
Magács azonban ötéves szerződése lejártával távozott. A színházat 2017 tavaszán a Kultúrbirgád
Kft. menedzsmentje vette át, amelyet Ugrai
István és két egykori gimnáziumi tanítványa,
Nyulassy Attila és Zsedényi Balázs alapított
2012-ben. A cégben ma már csak Ugrai István és
Zsedényi Balázs a tag, az ügyvezető a kezdetektől Zsedényi volt. Mindhárman részt vesznek a
színház vezetésében, leleményes címeken: Ugrai
a színház intendánsa, Zsedényi az operatív menedzser, míg Nyulassy a technikai menedzser.
Ezt körülbelül úgy kell elképzelni, hogy Ugrai
felügyeli a teljes működést, Zsedényi a pénzügyekért, a marketingért, a szerződésekért felel,
míg Nyulassy a szakmai munkán tartja rajta a
szemét, ő a segédrendező, ő felel a produkciók
technikai megvalósításáért.
A Kultúrbrigád Kft. régóta beszállítója, pontosabban koprodukciós partnere az Átriumnak, sőt a színház nyitóelőadását, a máig futó
Vaknyugatot is ők hozták ide. A vizsgaelőadásból kinőtt sikeres produkciót hitelből állították színpadra, főszerepére megnyerték Alföldi
Róbertet. Csakhogy az őrségváltás után a színház elveszítette kiemelt státuszát és a vele járó
állami támogatást, hiszen az nem a helynek,
hanem az Angolnyelvű Színház Alapítványnak
szólt. A Kultúrbrigád Kft. indult volna az egyéb
kategóriájú színházak működési támogatására
kiírt minisztériumi pályázaton, de elutasították őket azzal, hogy kiemelt színházként már
megkapták a támogatást. Ennek következtében
évi mintegy 20 millió forinttal kevesebből kellett tervezniük a jövőt. Forprofit cégként nem
taózhattak, ezért szükség volt egy olyan entitásra, amely igénybe vehet taofelajánlásokat.
Az akkor már színházként gyakorlatilag megszűnt Szputnyik Hajózási Társaságból alakult
THEA Theatre Entertainment & Art Nonprofit
Kft.-t vásárolták meg erre a célra. Pontosabban a Kultúrbrigád Kft.-ből kiszállt Nyulassy
vásárolta be magát a cégbe: ő a többségi tulajdonos, míg a csendestárs a filantróp üzletember, a független színházi társulatok egyik legnagyobb mecénása, Polgár András, illetve az ő
egyik cége. A cég felügyelő bizottságában helyet kapott Alföldi Róbert, a színház egyik arca,
egyik legfőbb szereplője és rendezője, valamint
Király Júlia közgazdász, az MNB egykori alel-

Fotó: Átrium Film-Színház, 2015.
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nöke. A cégvásárlással nevükre vették a Szputnyik Mentőcsónak Egység elnevezésű színházi nevelési projektjét is,
amelynek jellemzően koprodukciós programjai a Jurányi
Inkubátorházban működnek.
Az Angolnyelvű Színház Alapítvány helyébe tehát a
THEA lépett: ők adják ki a jegyeket, ők kötnek szerződést
a produkciókra. 2017-ben, amikor a THEA átvette az Átriumot, a korábbi évek átlag 20 milliós forgalma 130 millióra
ugrott, emellett a színház 65 milliós hiányt termelt, saját tőkéje negatívba fordult, 100 milliós adósságállománya meghaladta az eszközállomány értékét. A rossz számok nyilván
az átmeneti évnek köszönhetőek, a mínuszt, ahogy fentebb írtuk, a támogatás kiesése mellett a beruházás okozta,
mert a kezdeti évet terhelte egy több tízmilliós fejlesztés is.
A tulajdonosok szerint az első évben mintegy 100 millió
forintot fektettek be a színházba, jórészt hitelből. Az Ugrai
és Zsedényi vezette, korábban is kiegyensúlyozottan gazdálkodó Kultúrbrigád Kft. nem állt ilyen rosszul 2017-ben
sem: 165 milliós bevétellel és 8 millió eredménnyel stabilnak tűnik. Zsedényi szerint az itt képződött profitot vis�szaforgatják új produkciók előállításába és a színház fenntartásába.
Szinte minden produkció más modellben készül. A legtöbb esetben a Kultúrbrigád Kft. egy másik céggel, színházzal
közösen hoz létre egy előadást. Máshogyan nem is tehetné,
hiszen a Kultúrbrigád nem színházi műhely. Az előadások
nagy része, mintegy 60%-a ilyen konstrukcióban születik.
Ezekben az esetekben jegyárbevétel-megosztást alkalmaznak, így megosztják egymás között az üzleti rizikót is. De
van olyan is, mint Pintér Béla előadásai esetében, amikor fix
terembérleti díjat kapnak. Dolgoznak magánügynökségekkel
is például a Zikkurattal, de számos független színházzal is.
A bonyolult struktúrát azért nem ismertetjük, mert a bonyolultság fő oka a tao. Máshogy kellett megegyezni azokkal, akik
nem taoképesek, és azokkal, akik maguk is igényelhetnek társaságiadó-felajánlást. Ez utóbbi esetben azt kellett eldönteni,
hogy ki igényelje taót, ki vállalja annak adminisztratív terhét,
illetve ki tudja könnyebben kivárni a pénz megérkezését.
A mostani működés egyik legfontosabb alapja mindenesetre a tao volt, a színház költségvetésének mintegy 40%át ez adta. A matek – a néhány kiemelt státust szerzett, így
állami támogatásban részesülő magánszínházat kivéve –
ezeknél a teátrumoknál hasonló és egyszerű, hiszen a nettó jegybevételen, illetve az annak 80%-át jelentő taón kívül
nem nagyon van más bevételük. Az Átrium esetében is némi
pénz ugyan becsorog a büfé üzemeltetéséből, esetleg terembérletből, de amíg volt tao, jobban megérte színházat csinálni a színházteremben, mint céges bulit. A tao fedezi – ahogy
Zsedényi fogalmaz – mindazokat a költségeket, amelyek a
színpadon kívül merülnek fel, a jegyszedő, a művészeti titkár, a pénztáros, a karbantartó bérétől a rezsiig és a marketingköltségekig. Kizárólag a tao segítségével lehetett létrehozni az olyan nagy költségvetésű zenés darabokat, mint
az Őrült nők ketrece vagy a Chicago. „Ezeket a produkciókat
azért vállaltuk be a hosszabb megtérülési idő ellenére, mert
ezekkel is fontos társadalmi kérdésekről akartuk beszélni” –
mondja Zsedényi Balázs. A színházi műsor összeállításánál
ez a fő szempont, az Átrium nem a néhány szereplős bulvárdarabokból él, amelyeket a sztárok elvisznek a hátukon. Ezt
a filozófiát mutatja az első évad négy bemutatója is: A félelem
megeszi a lelket című Fassbinder-darab, a Bodó Viktor rendezte A Krakken művelet, Az öldöklés istene és az Alföldi-féle
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Chicago közül az első kettőt nehéz volna szórakoztató produkciónak nevezni.
Zsedényi Balázs szerint a működésük nem különbözik
egy kőszínházétól, csakhogy ők nem kapnak állami, illetve
önkormányzati támogatást, így a kőszínházakkal szemben
versenyhátrányban vannak. Ahogy a műsorstruktúra is
hasonló, azzal a különbséggel, hogy ők nem engedhetnek
meg maguknak olyan bemutatókat, amelyekről előre sejtik,
hogy veszteséget termelnek, hiszen nincs miből kifizetni
a létrehozásukat. Ugyanakkor egy magántársaságon jóval
kevesebb adminisztrációs teher van, mint egy önkormányzati színházon. Minden előadás előtt szigorú üzleti tervet
készítenek, mégsem jósolható meg pontosan, hogy egy-egy
előadás mikor hozza vissza az árát, és nem küszöbölhetők
ki a bukások sem. A Kultúrbrigád eddigi tíz előadása közül
kettő került le hamar a műsorról. Egy-egy előadás látogatottsága nem csökkenhet le 75% alá, mert akkor a játszás
már nem rentábilis. Egy produkció – taotámogatással – ideális esetben 19–24 hónap után térül meg. Ha az előadásszámot nézzük, még nagyobb eltéréseket tapasztalhatunk:
a megtérülés 25-től kezdődött, de a költségesebb előadások,
mint például a Chicago esetében akár a 80-at is közelíthette
ez a szám.
A Kultúrbrigád olyannyira vállalkozásként fogja fel az
egyes előadások létrehozását, hogy befektetőket is keres
hozzájuk. Molnár Ferenc Egy, kettő, három című darabjának 2016-os bemutatója volt az első, ahol négy befektető
– Horváth Krisztina, Király Júlia, Mátyásfalvi György és
Varga Zoltán – gyakorlatig koproducerként beszállt az Alföldi Róbert főszereplésével színre került előadásba. A befektetők pontos üzleti tervet, kockázatelemzést kapnak, ez
alapján döntenek. Ugyanis ha a darab megbukik, akkor a
befektetett pénzük nagy részét elbukják. Egy jól futó darab
esetében viszont akár évi 5-10%-ra is felkúszhat a hozam.
Sikeres volt a módszer: az első évad négy bemutatójához
közel 100 millió forint magántőkét tudtak bevonni a színházba.
Zsedényi Balázs arra egyelőre nem tud választ adni, mi
lesz, ha a tao eltörlése mindenféle kompenzáció nélkül történik. Nagyban függ attól, hogy együttműködő partnereiket,
a Pintér Béla és Társulatát, az Operettszínházat stb. hogyan
fogja érinteni az új rendszer, lesznek-e koprodukcióik olyanokkal, akik kapnak támogatást. Továbbra is bíznak abban,
hogy a kormányzat transzparens, minél normatívabb rendszert fog kialakítani, ahol a magánerőből működő repertoárszínházak nem kerülnek behozhatatlan hátrányba az önkormányzati és állami tulajdonú kőszínházakkal szemben.
Ha mégis ilyen helyzet alakul ki, már csak a hűséges nézők és
mecénások támogatása lehet az utolsó mentsvár.
A december elején meghirdetett Átrium Mecénás Programban a színház kétezer magánszemély vagy cég részvételére számít, akik arany, ezüst és bronz fokozatú tagként
havi rendszerességgel tudják támogatni az Átriumban folyó
munkát. A színház honlapján olvasható felhívás szerint a
tagságért cserébe a legkülönbözőbb exkluzív tartalmakat,
máshogyan hozzá nem férhető jogokat és kedvezményeket
kapnak majd az adakozók. A színház szerint „ha van kétezer
támogató, akkor van és lesz minden, ami Átrium”. Igaz, ez
jelentős egyéni áldozatvállalást kíván, hiszen az arany fokozatú támogató havi 40 000, az ezüst fokozatú havi 20 000, a
bronz pedig havi 8000 forinttal járulna hozzá a színház működéséhez.

négykezes kritika

Dézsi Fruzsina – Nagy Klára

Feketén-fehéren
Ítél a nép – dokurevü a Stúdió K-ban

Tabi Orsolya

Nagy Klára: Erősen kezdődik az előadás. Miután a nézők bevonulnak a „Szép vagy, gyönyörű vagy, Magyarország”
kezdetű, 1920-ban komponált, manapság inkább a Kárpátia
által játszott dalra, Homonnai Katalin már-már kínosan hos�szú monológját hallgatjuk. A beszéd fő témája a vezető és a
kultúra kapcsolata, az erős vezetőé, akinek az ízlése természetszerűen megegyezik a népével, hisz különben miért is fogadná el őt a nép vezetőnek. Körülbelül a harmadik mondattól kezdve nem tudok másra gondolni, mint a jelenleg zajló
kultúrkampfra, melynek alaptétele, hogy az emberek fejében
létező kánon gond nélkül megváltoztatható felülről, és egy
éppen aktuális, ugyancsak felülről érkező színházi ügyre, a
tao megszüntetésére, ami éppen ennek a színháznak, a Stúdió K-nak a létét is fenyegeti. Az pedig, hogy a bolsevizmus
legyőzőjeként ünneplik a vezért, már csak hab a tortán. Persze később kiderül, hogy Kiss Ferenc, a nyilas hatalom alatt
a Nemzeti Színház igazgatójának beszéde Horthyról szól, de
az erős párhuzam végig ott marad a levegőben. A művészek
társadalmi felelősségvállalásának kérdése az első pillanattól
központi témává válik, referenciapontként behozva az „Én

csak egy színész vagyok” hozzáállástól Schilling Árpád nemzeti konzultációs videójáig sok mindent.
Dézsi Fruzsina: Azt hiszem, ezt a bemutatót készakarva sem lehetett volna tökéletesebben időzíteni, és ez a megdöbbentő aktualitás most összeszorítja a torkunkat. Ugyanis,
ahogy utaltál is rá, a nyitómonológból áradó színtiszta nacionalizmus, a keresztény értékeket célzó revizionizmus és a nép
önbecsülését kultúrával helyreállítani kívánó tekintélyelvű
nemzetpolitika együttese olyan élesen reflektál a 21. század
valóságára, hogy kénytelenek vagyunk végre észrevenni, milyen iszonyatos tempóban zárkóztunk vissza múlt századbeli
önmagunkhoz. Simányi Zsuzsanna erős kezdőképének persze
ára van, hiszen már ekkor lejátszódik minden a fejünkben, levonhatjuk az összes súlyos következtetést, sőt nevesíthetjük is
a párhuzamokat, így az alkotók azzal a lehetetlennek tűnő feladattal szembesülnek, hogy még tovább kell emelniük a tétet.
N. K.: Az előadás központi és címadó témájának a kollektív háborús bűnök feldolgozásának nem túl hatékony, ám
annál népszerűbb formáját választja: a népbíróságokat. A kollektív bűnösség problémáját így egy huszárvágással meg lehet
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Lovas Dániel, Tabi Orsolya, Nyakó Júlia. Fotók: Mátyás Attila

oldani, csupán minden felelősséget egy emberre vagy szűk
csoportra kell tolni. Így jön létre e tárgyalótermekben egy
összetett jelenség, azaz a magyar társadalom második világháborúban, különösen a nyilas hatalomátvétel után játszott
szerepének feldolgozása helyett egy ártatlan tanúkra és sátáni
bűnösökre leegyszerűsített kép. Az előadás a népbíróság és a
felállt új rend álságosságával finoman játszik, hisz bár a tanúk
kétségtelenül terhelő bizonyítékokat mondanak, a történeteikből kiderül, hogy valójában ők sem tettek túl sokat a helyzet
megváltoztatásáért. Teszi ezt úgy az előadás, hogy közben egy
pillanatra sem vitatja el a perbe fogott Kiss Ferenc felelősségét, csupán megvilágítja a történetét, és árnyalja az apolitikus,
önmagát sodródó kisemberként értelmező színész portréját.
D. F.: Aligha találhatnánk még egy olyan intézményt,
amely ilyen pontosan mutat rá a látszatdemokrácia kényelmes fenntarthatóságára, ugyanis a népbíróság amellett, hogy
egy többségi alapon működő igazságszolgáltatási formaként
funkcionált, egyet jelentett a törvény és a jog erodálódásával
is. Ezt legpontosabban az előadás első harmada mutatja meg,
amikor is az egymás után feldobott vádak kivétel nélkül a
zsidóellenes bűntettekre és a nyilasmozgalom tevékenységére irányulnak, arról azonban szó sincs, hogy a szovjetek (és
szövetségeseik) felelősségre vonása megtörtént volna. A bűnelkövetés tehát megint csak részlegesen problematizált, az ítéletek pedig ezen túlmenően is messze állnak a független igazságszolgáltatástól. Ezt támasztja alá az is, hogy a „nép” döntése gyakorta önmagával sincs összhangban, ennek legfőbb
oka pedig az éppen fennálló rendszer kényszerű kiszolgálása
mellett a személyes érdekek előtérbe kerülése. Így lehetséges,
hogy azonos bűntetteket elkövető – mint például rejtőzködő
zsidókat feljelentő – polgárokat merőben eltérő ítélet sújt.
Itt kapcsolódnék a megalkuvás kollektivitásához is: ebben a
társadalomban a túlélési mechanizmusokat nem értelmi, erkölcsi vagy morális kategóriák szabályozzák, hanem a teljes
belesimulás aktusa határozza meg, ettől a közös felelősségtől
pedig óhatatlanul torzul minden személyiség, méghozzá az
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aktuális hatalmi demagógia mentén. Kissé úgy is tűnik, mintha a szereplők ezt a torzulást igyekeznének kompenzálni bíráskodásukkal, ám így kikerül a célok közül a múltfeldolgozás
is, hiszen a nép elsődleges feladatává a tisztogatás válik. Nem
véletlen, hogy az előadás egyik lényeges pontján Kiss Ferenc
nevét skandálják a színészek, méghozzá a lehető legváltozatosabb módokon: még a színigazgató bűneit sem ismerjük
pontosan – hiszen a tanúk egymás szavába vágva igyekeznek
túllicitálni a másikat –, de a lincshangulat máris tökéletesen
előkészített.
N. K.: Meg kell viszont említenem az előadásnak egy ide
kapcsolódó logikai bukfencét. Bár expliciten kiderül, hogy a
népbíróság enyhén szólva sem éppen a legmegfelelőbb formája az igazságszolgáltatásnak, az előadás végén a narrátor
(Tabi Orsolya) mégis egyértelműen egy gondolatba fűzi az
önreflexív, megértésre irányuló múltfeldolgozás koncepcióját
a magyarországihoz képest nagyságrendekkel több embert elítélő nyugat-európai népbírósági példákkal.
D. F.: Igen, már csak azért is különös ez a végkicsengés,
mert az előadás bizonyos pillanataiban a bíróság egészen
népszínházi formát ölt. Persze itt nem kellett jegyet váltani
az újabb és újabb „produkciókra”, de a kettő működési mechanizmusában kísérteties hasonlóságokat fedezhetünk fel,
gondoljunk csak az előre – és megváltoztathatatlanul – kiosztott szerepekre, a gondosan begyakorolt szövegekre vagy a
„közönségigények” már-már alázatos kiszolgálására: a racionalizmus és az igazságosság könnyen feláldozható a frappáns
végkifejlet érdekében. Csak a taps legyen meg. Ugyancsak ezt
a gondolatot erősíti, hogy Kiss Ferencet egy vaskos paksamétára ültetik: a peranyag kész, egyedül a külsőségek elrendezése van hátra. Az pedig már csak hab a tortán, hogy ezek
az iratok bármelyik pillanatban átírhatók, megsemmisíthetők
– ahogy éppen a rend kívánja.
N. K.: A jelmezekből is kitűnik, hogy a népbíróság koncepciójával ellentétben, ahogy azt korábban kifejtetted, a
valóságban és az előadásban is megoszlik a kialakult helyzet

négykezes kritika

Mi? Boronkay Soma – Fabacsovics Lili – Simányi Zsuzsanna: Ítél a nép – dokurevü
Hol? Stúdió K Színház
Kik? Homonnai Katalin, Lovas Dániel, Nyakó Júlia,
Sipos György, Spilák Lajos, Tabi Orsolya / Dramaturg:
Boronkay Soma, Fabacsovics Lili / Jelmez: Pallagi
Melitta / Díszlet: Bojti Erzsébet / Rendező: Simányi
Zsuzsanna

felelőssége, ugyanis minden vádló magán, a ruháján viseli
a peranyagot, így az elkövetett bűnöket is. Néhol könnyebb
kiszúrni, néhol hosszabban kell keresni, de feketén-fehéren
(tényleg!), kitörölhetetlenül ott van az írás a harisnyán, az
ingen, a frakkon (jelmeztervező: Pallagi Melitta). Mindezek
mellett hangsúlyos szerepet kap az előadásban a per alatt
Kiss Ferenc által viselt agyagmaszk is. Hasonlósága a görög
maszkokkal megerősíti a per színházi produktumként való
értelmezését. Mindezek mellett szinte leválasztja Kisst a saját
peréről, elszemélyteleníti. Érezzük, a II. világháborút követő
4900 népbírósági per bármelyike tetszőlegesen behelyettesíthető lenne abba a szerkezetbe, amelyet most láttunk.
D. F.: Ahogyan a peranyag beleíródott a jelmezekbe, úgy
öleli körül a valós – legalábbis az általunk valósnak elfogadott
– történelem a színpadot. A szereplők piros filctollal jegyzik
fel a tényeket az átlátszó üvegtáblákra (díszlet: Bojti Erzsébet),
ám nem lehet nem észrevenni, hogy ezek a falak az előadás
végére sem íródnak tele, sőt, sokszor oldalra húzódik rajtuk
a súlyos szöveg: nincs teljes rekonstrukció, nincsenek feltárva az ügyek, és ha mégis, akkor is ott van az a közhellyé vált
veszély, hogy a történelmet mégiscsak a győztesek írják. Az
üveglapok másik, tiszta fele továbbra is arra vár, hogy valaki
az egymásnak feszülő pólusok között kiigazodva végre helyreállítsa az igazságot.
N. K.: Egy barátom vette észre a spirálszerű váltakozást
a per írott és kimondott anyaga között. Első állomásként elhangzott a per szövege, majd írásban megőrződött a jegyzőkönyvben. Később a jegyzőkönyv könyvtárba került, ahol az
alkotók rátaláltak, majd újra élő szöveggé tették az előadás keretein belül. Végül a színészek megint leírták a per szövegét,
a falakra. Nagyon sokszor volt az az érzésem közben, hogy
az előadás bár gondolatilag tűpontosan kidolgozott, megvalósításában néha befejezetlen, vagy legalábbis nem ad elég
fogódzót a nézőnek. Értelmezési problémába ütköztem például a díszlet egy látszólag fontos része, a földdel teli befőttes
üvegekbe ültetett fák, illetve keresztek kapcsán. Létrejött egy
szimbólum, ám nem tudtuk meg, hogy mi a jelentése, semerre sem mutatott tovább. Fruzsi, neked is volt hasonló benyomásod?
D. F.: Valóban, az előadás első része akár a „Népbíróság
kezdőknek” alcímet is viselhetné, hiszen a gyorsan pergő jelenetek olyan lazán kapcsolódnak egymáshoz, hogy abból egy
kompakt kép sehogyan sem áll össze, csupán az intézményrendszer alapvonásain vágtatunk végig. Így azonban túl sok
megválaszolatlan kérdés marad, a rendezői olvasat pedig később sem törekszik arra, hogy elmélyítse ezeket a szálakat. Ez
már csak azért is problematikus, mert így Kiss Ferenc története sincs igazán jól elhelyezve, a kezdeti perzuhatagot ugyanis
nemcsak megállítja ez az összetett, pontos szituációelemzés,
hanem egyszersmind le is zárja. Ekképpen a számtalan felvetett eset közül csupán egyet érthetünk meg a maga teljességé-

ben, ez azonban azt eredményezi, hogy a korábbi ítéletek egymás mellé sorakoztatása nem lép túl a statisztikai szemléltetés
funkcióján. Ebből a statisztikából ugyan levonhatunk fontos
következtetéseket, az arányok azonban mindenképpen felborulnak: míg az előadás kétharmada Kiss Ferenc perét igyekszik a lehető legplasztikusabban megjeleníteni, addig az első
húsz perc teljes egészében leválik erről az egységről. Olyan,
mintha megpróbálnánk a lehető leggyorsabban átlapozni a
történelemkönyvet, egy érdekes ténynél elidőznénk kicsit,
aztán nagy lendülettel visszacsapnánk a fedelét, pedig pontosan érezzük, hogy lett volna még mit megtanulni. A befejezés
is éppen ezért tűnik sokkal inkább felvonásvégnek, semmint
gondosan megkomponált, jól előkészített lezárásnak. Fájó ez
a koncepcionális bizonytalanság, az előadás ugyanis olyan
gazdag munícióval lát el minket a múlt és a jelen kultúrpolitikai összefüggéseit és társadalmi reflexeit illetően, hogy az
kitartana akár három órán keresztül is – és akkor volna is idő
kibontani mindent, amit a rendezés feldob.
N. K.: A porondmesterként funkcionáló narrátor (Tabi
Orsolya) is hasonló problémákkal küzd. Humoros, nem mesterkélt módon mutatja az ajánlott értelmezési útvonalat, miközben a tanári pozíció felé húz, tankönyvbe illő képet mutat,
mindent elmagyaráz a feltételezett gyengébbek kedvéért. Mivel azonban a tanári szerep hagyományosan összefonódik a
legitimnek tartott igazság tudásával, illetve kinyilatkoztatásával, ez egy, a tekintélyszemélyeket és intézményeket megkérdőjelező előadásban kissé disszonánsan hat. Nem mellesleg a
porondmesteri attitűd remekül illeszkedne a revübe, amit az
alcím – dokurevü – alapján várhatnánk, ám a revü több követelménye nem teljesül, hiszen nem egy könnyed táncos-szórakoztató estének vagyunk nézői. Gondolom, a dalok okán
kapta ezt az alcímet a darab, ám pont a remekül éneklő-zenélő színészekben bővelkedő mai magyar színházi közegben
nem számít különösebben kirívónak néhány szám egy előadás során.
D. F.: Az Ítél a nép kisebb-nagyobb hiányosságait és botlásait voltaképpen Hommonnai Katalin páratlanul egyszerű,
allűröktől mentes játéka feledtetheti. Mi több: alakítása színészi tanulmány lehetne arról, hogyan is kell az eszköztelenség
ars poeticájával minden ízében hangsúlyos jelenlétet felépíteni a színpadon. Ehhez az is hozzájárul, hogy Boronkay Soma,
Fabacsovics Lili és Simányi Zsuzsanna jóvoltából nemcsak a
peranyag legerősebb szövegei kerültek hozzá, de két, az előadást keretező monológjával ő maga válik a darabos történet legbiztosabb pillérévé. Horthysta propagandabeszédétől
ugyanis általa jutunk el Kiss Ferenc őszinte, nyílt vallomásáig,
pontosabban odáig, hogy megértjük: a hatalomnak behódoló
emberek pontos, saját maguk számára értelmes rendbe tudják illeszteni azon döntéseiket is, amelyek legitimálják a társadalmat összepréselő diktatórikus eszközöket. Természetesen
Kiss érvelése kívülről erős ellentmondásokkal tűzdelt, elég
csak a politikai szerepvállalás egyértelmű tagadására gondolnunk, elvégre a direktor éppen azzal igyekezett a magyar színészetet valamiféle félreértelmezett keresztény értékrendnek
megfeleltetni, hogy betiltotta és ellehetetlenítette zsidó kollégáit – nem véletlenül nevezték a színészet Szálasijának, mi
több, Hitlerének. Persze Kissnek erre is megvan a válasza: az
ő fejében mindez nem bűnként, hanem szolgálatként létezik.
Méghozzá olyan szolgálatként, amelyet bizonyos törvények
megengedtek, a kormány pedig maradéktalanul el is várt. És
beszédében voltaképpen ez az egyetlen dolog, amiben nem
kételkedhetünk, akármennyire is szeretnénk.
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herczog noémi

az egyetértés
színházai az usa-ban
A politikai színház hibájául szoktuk felróni, hogy csak azt tudja megszólítani,
akivel eleve egyetért. A kérdés magyar vonatkozásairól a középidős választások, az úgynevezett midterms Amerikájában tartok előadásokat Philip Arnoult
producer szervezete, az amerikai CITD (Centre for International Theatre
Development) ösztöndíjával.

A beszéd hat különböző helyszínen hangzik el, és az első alkalmak alatt még én is kétkedésmentesen vallom, hogy a politikus színháznak kötelessége elérni a másként gondolkodót.
Előadásom részben éppen e kapcsolatfelvétel korlátairól szól
a mai Magyarországon: a kultúrpolitikai helyzetről és arról,
milyen performatív (színházi és színházon túli) válaszok születtek itthon a hibrid demokrácia új kihívásaira.
Témám távolról sem olyan egzotikus ma az USA-ban,
mint akár csak pár éve lett volna. A keleti part retteg Trump
pozíciójának megszilárdulásától. Nem kérdés, hogy az értelmiség elmegy szavazni, de az ő körzetükben úgyis demokrata a befutó. A baltimore-i fekete taxis ugyanerre hivatkozik, amiért nem szavaz; passzivitása sok más fekete bőrszínű
honfitársáéval együtt az uralkodó rend érdekeit szolgálja. El
szoktuk felejteni, milyen erős az USA-ban az Észak–Dél ellentét. Baltimore, támogatóm otthona, kettészakadt: két drága magániskola is áll egymás mellett, mindkettőbe csak fehérek járnak, mesélik vendéglátóim, akik pattanásig feszült
idegekkel várják a választások eredményét. De hogy a színház
is folyamatosan politizál-e az USA-ban? Nem tudom. Illetve
tudom, hogy jellemzően nem. Mi viszont szelektálunk, Philip
Arnoult társadalmi orientációjú előadásokat választ. Kivéve a kérésemre beiktatott bónusz Az oroszlánkirályt, de még
erre az üzleti színházi remekműre se mondanám, hogy nincs
politikai dimenziója. Csupa fekete énekes és táncos, egyedül
a Zordont, a Disney-rajzfilmben még arabnak karikírozott
intrikus oroszlánt játszó énekes fehér. A többi előadás pedig
nyíltan társadalmi kérdésekre reagál, és jellemzően véleményt
is nyilvánít – aligha függetlenül a szólásszabadság hagyományaitól az amerikai társadalomban. Propaganda, mondja ki
mégis a nyilvánvalót nem kevés rosszallással egy konszolidált
néző Karen Finley Trump-ellenes feminista szólóestje után a
New York-i La MaMában.
A kritika, amelyet ebben az egy szóban megfogalmaz,
nem új a politikai művészetről szólva. Előadásomban is éppen
amellett érvelek, hogy a színház ma világszerte, de Kelet-Európában különösképp azzal küzd, hogy nem képes társadalmi
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fórummá válni, mert nem tudja megszólítani a mindenkori
„másik felet”. Hogy a színház, ami nem tömegmédium többé, miként válik minduntalan önnön politikus szándékainak
akadályává, éppen saját, választott formanyelvén keresztül.
Egy nézőpontból mindez igaz is, csakhogy 1995-ben Tim
Miller és David Román éppen azt kérdőjelezte meg, hogy
minden esetben hiba, ha a politikai színház csak a vele egyetértő nézőt képes megszólítani. Esszéjük1 volt olyan pimasz,
hogy felülvizsgálja ezt a bevett elmarasztaló formulát, amikor
azzal a megállapítással élt, hogy queerekről2 szóló előadásoknál például kifejezetten jó, ha a néző maga is queer, de még
jobb, ha a rendező és az alkotó egyaránt az. Tehát queerekről
ideális esetben queerek csinálnak előadást queereknek. A
szerzőpáros abból indult ki, hogy az érzékenyítés gesztusa
arroganciát és paternalizmust feltételez a másik, az „érzékenyítésre szoruló” féllel szemben. Míg a queerek számára igenis
jelent valamit, ha önmagukat és problémáikat viszontláthatják a színpadon: egy kisebbség – amely a mindennapokban
folyamatos kiszolgáltatottságot él meg, és amelyet állandó
bűntudatra predesztinál a magát demokratikusnak nevező,
de komoly kirekesztő hagyományokkal rendelkező amerikai
társadalom – a színházban végre hozzá hasonlók közt lehet.
A szerzőpáros tehát az egyetértés színházának apológiáján
keresztül az Amerikában nagy tradícióval bíró közösségi
színház egyik lehetséges értelmezését fogalmazta meg. Miller
és Román cikke a közösségi színház fogalmát nem egy műfaj,
hanem egy igény – a rítus és a szertartás ősi performatív archetípusai – felől ragadja meg. Ennek értelmében a művészet
templomába már meglévő hitében megerősödni jár a néző.
Nem mindegy azonban, miért folyamodik egy közösség önmaga ilyetén megerősítéséhez, mennyire kiszolgáltatott például a mindennapokban. És az sem, mit kínál az ilyen színház
1
2

Tim Miller – David Román, „Preaching to the Converted”, Theatre
Journal, „Gay and Lesbian Queeries”, 47, 2 (May, 1995), 169–188.
A queer szó ebben a kontextusban a nem heteroszexuális és/vagy nem
cisznemű kisebbségek gyűjtőfogalma. Cisznemű: biológiai neme megegyezik a nemi identitásával.
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hittestvéreinek: meddig megy el önként vállalt küldetésében,
hogy a szó legszabadabb értelmében közösségi színházzá váljon, amely alatt tehát nem egy meghatározott műfajt ért, hanem a szerepvállalást egy közösség életében.
Ki viheti színre a meleg közösséget?
A kis, New York-i befogadószínház, a Rattlestick idősödő,
középosztálybeli közönségétől aligha függetlenül rukkolt elő
az ebéd- és vacsoraelőadás ötletével. A Lewiston/Clarkston
című előadás (írta: Samuel D. Hunter) szünetében amerikai
gyorskosztot szolgálnak fel az ezért előre fizető nézőnek két,
a polgári illúziószínház keretei között bemutatott másfél órás
egyfelvonásos közt. Az elsőre meghökkentően modoros színpadi jelenlét hitelességének megítélésében lehetetlen elvonatkoztatni attól, milyen játékmódok kódrendszerével dolgozik
az átlagos amerikai állampolgár a hétköznapok során, milyen
szerepeket vesz fel a mindennapi életben. Mennyire fegyelmezi magát, és engedi meg érzései spontán kimutatását, mennyire vezérli például a „keep smiling” mejerholdi (amennyiben az
érzéseket a fizikum felől eredeztető) elve. A színpadi szereplők
az utcán és a boltban megfigyelt amerikai viselkedéskultúrára
emlékeztetnek. A vacsora utáni darab az érdekesebb, mivel felvetése kevésbé magánérdekű. Két meleg fiú szerelméről szól,
megspékelve az egyikük szegénységével és kitörési kísérletével, illetve a másikuk sclerosis multiplexével. Sok is a trauma
ebben a darabban másfél órára: a könny, az érzelem európai
szemmel nézve túlzás. Ahogy ez a két ember elnéz a fejünk
felett; egyikük akkor látja életében először és alighanem utoljára az óceánt. Ráadásul az előadásban bosszantó poénok

hangoznak el az alt-right3 humor jegyében, úgymint: a közönség által honorált poénkodás a „posztkoloniális gender szak”
polkorrekt ötletén vagy azon, hogy a tanárt kirúgták „mert
úgy vélte, többet tud a diákoknál”.
A közönség szemmel láthatóan nyugdíjas heteroszexuális
párokból áll, az asszonyok nyakában gyöngysor. Bár alighanem itt is eleve elkötelezett nézőkről van szó, a Rattlestick
profiljának része az érzékenyítés: a magyar olvasó érdekeltségi körébe tartozik megjegyezni, hogy ők hívták meg például Boross Martint is, hogy segítsen a helyi viszonyokra
adaptálni a Cím nélkült, a hajléktalanság tematikájú színházi
társasjátékot. Elvétve viszont akadnak előbújt meleg párok
is a nézőtéren. Az egyik homoszexuális fiút alakító színész,
a vékonyka, karakteres arcú, nagy orrú, hipszter kinézetű
androgün srác, Noah Robbins valamiért nagyon vonzza a
tekintetet, nem tudom róla levenni a szemem. Játéka pedig
– még pontosabban jelenléte és a szereptől el nem különülő létezése – nemi irányultsága vonatkozásában túllép azon
a „minthá”-n és mimikri-színészeten, amilyennek egyébként
az előadásban láthatjuk. A másik színész, Edmund Donovan
kigyúrt, hagyományosabb értelemben férfias alkat, és persze a
kissé közhelyes történet szerint neki akad több gondja érzései
kimutatásával, nemi irányultsága elfogadásával.
Az egyik színész hitelessége a szexuális irányultság tekintetében talán egyfajta válasz is a reprezentáció Amerikában
3

Az amerikai alternatív jobboldal egy fasisztoid politikai irányzat elnevezése, amely Donald Trump megválasztásával került a köztudatba.
Jellemzői a rasszizmus, a fehér sovinizmus-nacionalizmus, illetve a populizmus. Emellett előszeretettel használja az internetet és a közösségi
médiát, ellenzi a politikai korrektséget, és kedvelt retorikai eszköze az
irónia.
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kitüntetett kérdésére, de ugyanúgy lehet akár az alkotók reflexiója saját pozíciójukra egy kisebbség színpadi megjelenítésében. Hogy az előadás érzékenyítő vagy közösségi előadásként
működik estéről estére, az viszont nem a színpadi játék kódrendszerén múlik, hanem az aktuális közönségen. Amikor
meleg párok tévednek be a színházba, átmeneti közösség formálódhat a nézőtéren. Ily módon ugyanaz a mű lehet egyik
este a polgári illúziószínház apparátusával felvértezett kísérlet
az érzékenyítésre, másik este pedig közösségi színház a szó
mély és igazi értelmében.
Dühös, feminista performerek
Az egyetértés színházának klasszikus példája Karen Finley
feminista performanszművészete. A politikai performanszot
Amerikában és Amerikán kívül egyaránt gyakran éri a vád,
hogy a vele egyetértőkhöz szól. Miller és Román esszéje külön is említi az amerikai performanszművészet fontos alakja, Finley nevét. A Grab the Pussy (Kapd el a pináját!) című
performansz mai szemmel nézve leginkább egy slam poetryestre emlékeztet: egyszerre politikai kiáltvány, költészet és
színház. Vers – nemcsak lüktetésében, de alanyi költészet is.
Bár a performanszhagyomány értelmében Finley más-más
hangokon szólal meg, de – legalábbis iróniamentesen – csak
egyetlen nézőpontot közvetít. A politikai beszéd és a prédikáció retorikai fogásaiból építkezik. „Ez az én testem” – mondja,
és hosszú listát közöl azokról, akik hatalmukkal élve szeretnének jogtalanul igényt formálni e testre. Recitál, dühödten
kiabál, és bár olvasószemüvegben félig olvassa saját szerzeményét, azért magas sarkúban van, és dívásan hangsúlyozza nőiességét: „pedikűrösnél is voltam, erre a rossz cipőmet veszem
fel” – süti el az álspontán poént, és még mielőtt belefogna,
máris kisiet a „fellépőcipőjéért” a takarásba. Alanyi dühét a La
MaMa – a reakciókból ítélve hasonlóképpen Trump-ellenes és
magát feministának valló – közönsége előtt mutatja be a kisebb
előadóterek egyikében. Az előadást követő közönségtalálkozón megkérdezik tőle, milyen kérdések húzódnak állításai
mögött. A burkolt kritika mintha éppen arra utalna, hogy ez a
színház nem kérdez, hanem állít – a biztos tudás birtokában,
egyfajta fensőbbségtudattal, a másik véleményt diszkreditálva.
Vajon mit kap Finley prédikációjától a vele egyetértő néző? Érdekközösséget feltétlenül, és lehetőséget a közös ventilálásra.
Nem vállalkoznék annak felbecsülésére, hogy e közösségnek
minderre mekkora szüksége van. De az bizonyos, hogy New
Yorkban létező igény mutatkozik erre a nyíltan és személyesen
megszólaló politikus, ellenzéki hangra.
Míg a nagy klasszikus, Finley egy fontos befogadószínház
kis színpadán kapott helyet – e téren keresztül is behatárolva politikus előadásának hatásfokát –, addig a La MaMával
szemközti New York Theatre Workshopban (NYTW) Heidi
Schreck már jóval nagyobb színpadon lép fel. „Mindig is szerettem olvasgatni az alkotmányt”– csacsogja a szőke, göndör
hajú Schreck standupra emlékeztető estjén, amelynek címe:
What the Constitution Means to Me? (Mit jelent nekem az alkotmány?). Schrecknek – Finley-vel ellentétben – rendezője
is van, de ő szintén maga írja és adja elő az érdemben mégiscsak egyszemélyes one-woman-show-t, vagy a lokálisan legelterjedtebb angol kifejezéssel: szerzői szólót.
A két nő tehát amerikai állampolgári jogaival élve egyaránt beleáll abba, amit világnézetileg képvisel: nyíltan és
vállaltan saját magát és személyes politikai véleményét viszi
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színpadra. Akkor is, amikor Finley médiumként szólaltatja
meg a kortárs politikai és művészélet különböző hangjait. És
akkor is, amikor Schreck a „personal is the political” szemléletét az autobiografikus színház műfajára lefordítva saját
személyes családtörténetén keresztül mutat rá a strukturális
demokráciadeficitre egy országban, amelyet a világ legrégebbi
demokráciájának szoktak nevezni. Az önszínrevitel gesztusa
adja e két feminista performer hitelességét. Az amerikai szólásszabadság-hagyományokból is következő civil, személyes
kurázsi. Hogy ezek a művészek egyértelmű politikai üzeneteket mernek megfogalmazni. Nem éreznek kényszert arra,
hogy véleményüket valamiféle hamis univerzalizmus értelmében rébuszokba foglalva kéne eltávolítani a jelentől. Hiszen nincs rá bizonyíték, hogy az az absztrakt nyelv, amelyet
a színház gyakran annak érdekében alkalmaz, hogy többféle
világnézetű nézőt nyerjen meg megosztó témáinak, valóban
neutrális. Nem pedig egyszerű eszképizmus, amely minden
kortárs és politikus kapcsolatot sikerrel számol fel a néző és a
jelen között. Kétségtelenül szimbolikus, hogy a mellettem ülő
néző Schreck egyik retorikai kérdésére bólogat. Mintha erre a
közösségi bólogatásra így a midterms előtti New Yorkban nagyobb társadalmi igény is mutatkozna, mint átlagos napokon.
Szimbiózis a természettel – a vidéki Amerika
Az utam során látott színházak közül talán leginkább a
Double Edge-re érvényes a közösségi színház fogalma.
A Massachusetts-beli farmszínház a magyar rendszerváltás
előtti Orfeo csoport kommunáját idézi. Ha nem is szexuális,
de az alkotók életmódjára kiterjedő, ennyiben tehát avantgárd
értelemben. Stacy Klein és Carlos Uriona, az egy párt alkotó
társulatvezetők (bár az első számú vezető az anyajogú közösségben Klein) elmesélése szerint eleinte mindenki a régi farm
istállójából és más épületeiből kialakított színház kis szobáiban lakott, alig választva szét munka, illetve – egy ideillően
romantikus kifejezéssel mondva – hivatás és magánélet tereit.
A színészek ma már a közelben fekvő otthonaikból járnak be
munkahelyükre, de továbbra is életmódközösséget alkotnak,
szimbiózisban élnek a város lakóival és a környező farmmal,
a természettel.
Megdöbbentő, mennyire spontán bulihangulat alakul ki
a Leonora’s World (Leonora világa) című előadás utáni közönségtalálkozón. Sehol egy pódium – minek is, hisz az emberek ismerik egymást. Odamennek ahhoz az előadóhoz,
akivel megbeszélnivalójuk akad. A színház része a helyi közösség életének; megtudom, hogy a helyiek a workshopokra
is eljárnak. Csakúgy, mint a legnagyobb nevek a környező
nagyvárosokból, Richard Schechnertől Carol Martinig, de a
társulat tagjai a magyar színházi életből is több alkotót neveznek meg (Upor Lászlót például előszeretettel). Tehát a
Double Edge munkatársai mégsem szakadtak ki a szakmai
vérkeringésből azáltal, hogy kvázi kivonultak a világból (de a
kapitalista nagyvárosból mindenképpen), és megalkották alternatív életmódú közösségüket. A farmot művelő helyi, részben legalábbis önellátó közösségnek köszönhetően kizárólag
bioélelmiszereket fogyasztanak abban az Amerikában, ahol
máig engedélyezett a zöldségek génkezelése.
Bár a farm csak töredékét adja a színház összbevételének,
tehát nem elsődleges forrás, annyiban mégis az, hogy meghatározza e színház életmódját. Nyáron és ősszel az látja el
élelemmel a színészeket és az ott gyakorlaton lévő diákokat
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(jelenleg a társulat a három évszakos gazdálkodás kialakításán dolgozik). Mert a föld megművelése, a kertészkedés vagy
a főzésben való részvétel a Double Edge művészeti hitvallásának értelmében szerves részét képezi az alkotói lét mindennapjainak. Van a farmon külön szakács, de ennél fontosabb,
hogy mindenki besegít. És nincs senki, aki csak egyféle tevékenységet végezne huzamosan, és senki, akire kizárólag
művészeti felelősség hárulna. Mindenki felel az alkotófolyamat végeredményének egy korábbi munkafázisáért is. Ez
alatt nemcsak a Facebook-kommunikációt vagy a sajtózást,
de akár a táplálék előállítását és megtermelését, praktikusan
faültetést vagy gyümölcsszedést is kell érteni, hiszen a művészek is esznek, sőt isznak. A színház összbevételének 40%-át
képes valamilyen módon saját maga előállítani: jegybevételből, turnézásból, egy saját színészképző műhely működtetéséből. Utóbbi irányítását szintén a társulat tagjai végzik, nincs
külön management. Ez a struktúra az európai avantgárd színházi műhelyek működéséből – a Double Edge esetében elsősorban talán Grotowski szegényszínházából – inspirálódott.
A közös színházi és életteret közös felelősséggel kialakító és
fenntartó szemlélet- és életmód ma is politikusnak számít, hiszen kissé szektás hangulata ellenére is segít megteremteni az
ember saját élete fölött gyakorolt – a megszokottnál nagyobb
léptékű – kontrollt. Mindezt egy kapitalista országban, ahol
a fogyasztott termék és az azt előállító munka között a mindennapi tapasztalatban már nem fedezhető fel kapcsolat. És
az sem utolsó előnye ennek az életmódnak, hogy elmondásuk
szerint a színészek így többet tudnak játszani, mint például New Yorkban tehetnék, ahol a színészet mellett pultozni
kényszerülnének. És úgy tűnik, a dzsentrifikáció szellemében
a Double Edge sikerrel fordította meg vidék és nagyváros hierarchiáját is, amennyiben ráirányította a színházi szakma figyelmét Ashfieldre, gazdasági nyelven szólva pedig turisztikai
szempontból is felvirágoztatta a települést.
A farm, ahol élnek, és amely eltartja őket, egyúttal színpadukként is szolgál. Előadásaikat kizárólag a természetben

mutatják be. Vagyis nemcsak ők élnek színházcsinálóként
bakancsos-csizmás farmer életmódot, de előadásaik is a természettel való közvetlen kapcsolatból fogannak. Ha bárhol
máshol látnám, aligha érezném hitelesnek a szürreális festő,
Leonora Carrington műveinek commedia dell’arte kosztümökben, igen kevés beszéddel megjelenített hatásvadász világát. Az előadás állóképekből építkezik, és nélkülözi a lineáris értelemben vett történetet. Az igen sok esetben akrobata
háttérrel is rendelkező színészek fákról lógva, e célra épített
különböző szerkezetekről és díszletelemekről csüngve, vagy
éppen a helyi tavon csónakon imbolyogva jelenítik meg e
képeket az immerzív4 előadások esztétikájának megfelelő szimultán jelenetekben. E jelenetek között bolyongva a nézőnek
önállóan és szabadon kell kialakítania saját útvonalát, vagyis
saját történetét. Mégsem e természeti képek romantikája vesz
meg, amelyet a maga zárt esztétikai rendszerében éppenhogy
kimódoltnak és kissé szépelgőnek találok. A látottak igazsága számomra abból következik, hogy a II. világháború okozta traumák elől Dél-Amerikába menekült festőnő szürreális
belső menekülését, festői világát olyan társulat viszi színre,
amelyik saját létmódján keresztül is a világból való kivonulást hirdeti és vallja. De a Double Edge előadásai is ugyanezt
a belső kivonulást közvetítik, és csak a felszínes olvasat felől
jelenthető ki, hogy eszképisztikusak. Ahogy a Leonora világa
is csak látszólag apolitikus, mert nem ítélhető meg a „végtermék” alapján, csakis folyamatalapú művészetesztétikán
keresztül. Hiszen ha elfogadjuk, hogy az alternatív életmód
Ashfieldben politikus tett, akkor a Leonorát a társulat közösségformáló szerepe hitelesíti.
4

„Egy viszonylag újonnan megjelent fogalom az Immersive Theatre (»élethű« vagy »beburkoló« színház), amit gyakran használnak helyszín-specifikus színházi élményekre. Ebben az esetben a nézők a történéseket
közelről tapasztalják vagy az események részévé válnak. Egyes források az interaktív színház szinonimájaként kezelik.” L. Cziboly Ádám,
szerk., Színházi nevelési és színházpedagógiai kézikönyv (Budapest: InSite
Drama, 2017), 122.
HIRDETÉS

◆ Kritikák: Kozmikus magány a Vígben, Carnebál Budaörsön, Az ügy és a Leláncolt Prométheusz a Katonában, Mecseki tigris
Pécsen, Pass Andrea: Eltűnő ingerek, Pintér Béla: Jubileumi Beszélgetések, Kasimir és Karoline a Centrálban, Nextfeszt, a
Duda Éva Társulat, Lior Lazarof táncbemutatói és a Budapest Kortárstánc Főiskola karácsonyi estje
◆ Interjú: Földeáki Nórával, Kuna Károllyal
◆ PODCAST: #metoo, avagy hol a határ?
◆ dráma: Miro Gavran: Kreón Antigonéja
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boross martin

kulturális
franchise
A Promenád Amerikában

A Promenád-sztori 2012-ben kezdődött, amikor elkezdtünk dolgozni egy buszos színházi utazás koncepcióján az Artus és a STEREO AKT közös projektjeként. A bemutatóra a 2013-as Placcc Fesztiválon került sor. Az évek során
három különböző forgatókönyvön alapuló Promenád-előadást csináltunk öt
különböző városban, ezek összesen 99 alkalommal futottak.
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A nézők egy városi busz fedélzetén ülnek, élőben szerkesztett hanganyagot hallgatnak, és közben keresik az utcán
történő jeleneteket, követik a színészeket állomásról állomásra, figyelik, ahogy azok útjai minduntalan keresztezik
egymást. Mintha egy egész városra kiterjesztett Truman
show-ban lennénk. Bár a nézők ésszel felfogják, hogy hol a
határ a valóság és a megrendezett jelenetek, az utca embere és a színész között, a Promenád olyan fantáziálást kínál
nekik, olyan kreatív játékba hívja őket, amely megengedi,
hogy mindenkit a történet részeként kezeljenek, mindenhol
statisztákat sejtsenek.
Ezt a formátumot vittük el egy szűkebb alkotóstábbal (Julia Jakubowska színésznővel és Bartha Márk
hangdesigner-zeneszerzővel) az Egyesült Államokba 2017ben, majd 2018-ban. Elsőként az Államok keleti partján
található Baltimore-ban a Single Carrot Theatre-rel, majd
az új-mexikói Albuquerque-ben a q-Staff Theatre-rel együtt
készítettünk új előadást kifejezetten azokra a városokra írt
forgatókönyvvel. Ez a kulturális franchise úgy kezdődött,
hogy Genevieve de Mahy, a Single Carrot művészeti vezetője 2015-ben látta az eredeti Promenádot a dunaPart színházi
szemlén, és már akkor elhatározta, hogy kell neki egy baltimore-i változat. A baltimore-i előadást pedig megnézték az
új-mexikóiak – és lendült tovább a dominóeffekt.
A PROMENÁD – Városi sorsturizmus, a PROMENADE:
Baltimore és a PROMENADE: Albuquerque című előadások nem elsősorban a város látképe vagy az útvonal miatt
voltak mások. Hiába játszottuk például az eredeti, 2013as Promenádot Budapest különböző részein, majd Veszprémben, majd Hollandia apró, falusias jellegű szigetén,
Terschellingen is, annak lényege és hangulata nagyon hasonló maradt mindenhol. Az egyes változatok nyelvét és
dramaturgiáját elsősorban az határozza meg, hogy mi a
kontextus, kikből áll a csapat, ők milyen történetekkel, hagyománnyal, színházi eszköztárral érkeznek a munkába,
illetve hogy a város közege, történetei, konfliktusai milyen
fókuszt adnak nekünk, alkotóknak. Egyszerűbben mondva:
a forgatókönyvet az alapján írjuk meg, hogy minket milyen
élmények érnek az adott helyszínen.
A két amerikai város, ahol egyenként hat-hét hetet töltöttem, ég és föld, így a megszületett előadások közt is több
a különbség, mint a hasonlóság. Jelen írásban főleg arra
fókuszálok, hogy kívülről érkezőként hogyan lehet a helyieknek előadást készíteni a saját városukról, hogyan tesszük
őket turistává egy helyen, amelyet sokkal jobban ismernek,
mint mi, és milyen impulzusokra, forrásokra tudtunk hagyatkozni a munkánk során.
Érdemes áttekinteni azt a színházi terepet, ahová érkeztem. Amerikában jobbára magán-, illetve független színházakat találni. Ezek egy része óriási vagy egészen kicsi kommersz színház, másik része pedig stúdiószínpad különböző
esztétikákkal, a kortárs prózai drámaszínháztól az európai
„stílusra” és közönségre vágyó kísérletező társulatokig. Hagyományosan az államnak és a városnak egyáltalán nem
magától értetődő feladata a színházfinanszírozás, az európai
értelemben vett színházcsinálás nagy kiváltságnak minősül
az amerikaiak szemében.
Az alanyi jogon járó támogatások hiánya miatt a társulatok kénytelenek magukról gondoskodni. Sokszor cégekre,
mecénásokra, adománygyűjtő akciókra és más alternatív

forrásokra hagyatkoznak, és igyekeznek erős közösséget kiépíteni maguk köré. Az (adományozó) törzsnézőkön gyakran azt láttam, hogy úgy viseltetnek a színház iránt, mintha
ők is társulati tagok lennének, magukénak tekintik azt.
Ennek folyománya az is, hogy sok a kis léptékű produkció, az amatőr diákszínpadokat idéző díszletkonstrukció, a
pár szereplős kamaradarab, valamint hogy hihetetlen nagy
népszerűségnek örvend az improvizációs színház. Ez a szórakoztató műfaj minimális befektetéssel nyújt mindig friss
élményt a nézőknek. Sok helyütt az improvizációs sorozatok jelentik a folyamatosságot a repertoár helyett.
Szintén a strukturális berendezkedés közvetett hatása, hogy a színházak en suite rendszerben játszanak, tehát
egy hosszú sorozat megy az új bemutatókból, ahelyett hogy
több előadás párhuzamosan lenne repertoáron. Ez még
akkor is így van, ha valami váratlanul nagy siker lesz, legfeljebb ráhúznak még 2-3 előadást, aztán szélnek eresztik
a színészeket, kidobják a díszletet. Ez hagyománnyá vált, a
közönség is erre rendezkedett be, de a színházak anyagilag
sem engedhetik meg maguknak a párhuzamosságot, hisz a
repertoárrendszer több szempontból igencsak pazarló. Építeni, bontani, raktározni kell, színészeket szerződéssel ott
tartani (Amerikában nagy a mobilitás, nem ritka, hogy egy
produkció kedvéért más városokból ideiglenesen átköltözik
egyik-másik színész, vagy napi szinten ingázik).
Számomra a legfontosabb következménye mindennek, hogy Amerikában nagyon kevés a hivatásos színész.
A szabadúszás, sőt hobbiszínészkedés sokkal elterjedtebb
jelenség, mint Európában. A tévés, filmes vagy Broadwayjellegű musicalszínészeken kívül kevesen vannak abban a
kiváltságos helyzetben, hogy a színészetből éljenek meg.
A metropoliszokban is csak egy-egy színház van, amelyik
saját társulattal rendelkezik. A szabadúszó színészeknek
pedig mind van „nappali”, civil munkája is, hisz a magasabb életszínvonalat (lakás, egészségbiztosítás, egyetem
stb.) meg kell fizetni, a nehezebb időszakokat lehetetlen úgy
kibekkelni, mint mondjuk Magyarországon. Vagyis a helyi
Promenádok szereplői közt volt, aki napközben óvodapedagógus, felszolgáló, irodista, állatorvos, szakmunkás stb., és
délután öt után átvedlik színésszé, kezdődhet a próba vagy
az előadás.
Összefoglalva tehát szűkebb a színházi kultúra. Arányaiban jóval kevesebb az alkotó, kevesebb előadás születik, és
kevesebb a színházba járó ember is. A színházi élet olyan,
mint az egész ország. Szigetekben, izoláltan létezik egy óriás
sivatagban.
A próbaidőszak előtt fél évvel mindkét városban tartottunk
workshopot, ami egyben casting is volt. Mindkét helyen cél
volt, hogy a társulat kor, nem, bőrszín tekintetében is heterogén legyen, hisz a várost demográfiai értelemben is reprezentálni szerettük volna.
Az előadás stílusát természetesen nagyban meghatározza, hogy milyen a színészgárda. Baltimore-ban elsőre mindenkinél sitcom-szerű játékmódot tapasztaltunk:
formálnak, játékukkal magyaráznak, véleményeznek, és
mindig egy nagyon artikulált, nagyon világos fordulatra,
bombasztikus poénra vagy drámai momentumra próbálják
kihegyezni a jelenetet. Albuquerque-ben igen vegyes képességű, ízlésű és hátterű társaság jött össze: volt tizenhárom
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éves diák, volt mozgásszínész, és voltak autodidakta „nagy
öregek” is. Mivel öt-hat hét nem elég egy színésztréningre,
mindenkinek igyekeztünk testhezálló feladatot adni.
A Promenád-próbafolyamat alapvető ismertetőjegye,
hogy beszédbe kell elegyedni az egész várossal. Kerestük a
kapcsolatot tulajdonképpen mindenkivel, aki közösségben
dolgozik, és munkája révén aktív tagja a lakosságnak: szervezőkkel, művészekkel, biokertészekkel, önkéntes rendfenntartókkal, étteremtulajdonossal, lelkésszel, történésszel,
drogrehabilitációs intézet és más civil szervezetek vezetőivel.
Jártuk a várost, bekopogtunk házakba, kölcsönkértük a járdákat, lépcsőket, étterem teraszát, templom bejáratát, és a megkérdezettek szinte kivétel nélkül nagyon jól fogadták a kérésünket. Az előadásban kb. harminc helyszínünk van elszórva
az adott város legszegényebb negyedétől a leggazdagabbig. És
miközben kijelöljük őket, próbáljuk letapogatni, hogy mi jelenti a legnagyobb kihívást a lakosság számára, mik a városi
klisék, jelenségek (pl. mémek, hírességek, szófordulatok, kultikus helyek, szokások, szubkultúrák), amelyeket mindenki
ismer, és mik a tabuk, fájó pontok.
A két amerikai városban más-más karaktereket építettünk, és a narráció is teljesen eltérően alakult.
A baltimore-i közönségnek a helyi civil hangok meséltek
szegregációról, a város történetéről és jelenéről. Kiindulásképpen negyven interjút készítettünk, amelyek gondos szer-

20

kesztés után kerültek bele a végül százperces hanganyagba. A
helyi lakosok személyes történetei, titkai, élményei sorvezetőként szolgáltak, és segítettek eligazodni abban is, hogy hol
járunk éppen. Ez triviálisan hangzik, de gyakran hallottuk
helyiektől azt a véleményt, hogy ez vagy ez a negyed nagyon
veszélyes, koszos, be nem tennék oda a lábukat, miközben
mindennap keresztülsétálnak rajta, és nem is tudják, hogy
ez az a környék, amelyikkel szemben sarkos sztereotípiákkal élnek. Ezért tartottuk fontosnak, hogy kihangosítsunk
egyes történeteket, hangot adjunk olyan lakóknak, akik újat
mondhatnak akár a saját szomszédaiknak is.
Albuquerque-ben a mesterséges intelligenciával rendelkező busz maga beszélt hozzánk, akár egy játékosan provokatív, szurkálódós, ám néha szentimentális és szétszórt
idegenvezető, aki bizonyos, előre kiszámíthatatlan körülmények között képes olvasni az emberek gondolataiban.
Így néha az utcán sétáló, gördeszkázó, bicikliző, autóban
ülő, buszmegállóban várakozó szereplők mellé érve ki tudta
hangosítani azok legintimebb, zavarba ejtő gondolatait is.
Ezen kívül a buszra erősített élő mikrofonok hangját is használtuk, de ezek nem narratív funkciót láttak el, párbeszédek
helyett érdekes akusztikus pillanatokat hangosítottunk ki a
segítségükkel: egy áriát, sztepptánc hangját, hegedűszót, levegőbe feldobott papírok hangját stb.
Az előadás dramaturgiai ívének egy részét a narráció és

a zene szolgáltatja, összefésülve az útvonal és a környékek diktálta hangulattal,
valamint az útközben megfigyelt archetipikus és városspecifikus karakterek kálváriájával.
Baltimore-ban fekete, fehér és ázsiai származású szereplőink voltak: prédikátor, utcai árus, kórházi rezidens, elit diák, postás, pincérnő, házmester, bankár.
Albuquerque-ben a színészek fele mexikói gyökerű volt, az általuk alakított
karakterek pedig a város első ránézésre ismerős, mégis valami titkot és magányt
hordozó, a valóságtól kissé elrugaszkodottabb figuráit hozták: amnéziás menyasszony, virágárus fiú, rettegő turista, állástalan színész, tengerészgyalogos, filmipari technikus, aktivista graffitiművész.
A Single Carrot társulat, amellyel Baltimore-ban dolgoztunk, egy kifejezetten
politikus hangvételű, doku-fikciós Promenádot ambicionált, amit – megismerve
a helyszínt – mi örömmel fogadtunk.
Baltimore az egyik legnagyobb olyan amerikai város, ahol többségben van a
fekete lakosság (64%). Magas a munkanélküliség aránya, nagy problémát jelent
a drog, a sok bandaháború, a rendőri erőszak, de mindenekelőtt a szegregáció.
A munka miatt – és néha puszta véletlenből – be-betévedtünk veszélyes környékekre. Ezt nem úgy kell elképzelni, mint mikor az egyszeri diák eltéved a Népszínház utcában. Egyik-másik ilyen negyedben tényleg úgy néznek rád az emberek,
amiből rögtön tudod, hogy nem tartozol oda, és semmi keresnivalód arrafelé.
Olyan, rendkívül ellentmondásos helyek ezek, ahol naponta átlag egy gyilkosság
történik, ahol megszokott, hogy helikopterek köröznek, amelyek hajtóvadászatot
folytatnak valaki ellen – a Baltimore-ban játszódó Wire című sorozat nézőinek ismerős lehet ez a kép. Az ottaniak számára mindez közhely, de az idegeneknek sokkoló impulzusok ezek: háztömbönként változik a látkép, mintha száz miniváros
kollázsa lenne. Szinte észre sem veszed, úgy kerülsz át a dzsentrifikálódó
hipszternegyedből a banknegyedbe, onnan egy lépés a transznemű prostituáltak
utcája, majd egy tehetős zsidó exhippi házsor következik, ahol a House of Cards
Frank és Clair Underwoodjának rezidenciája is áll, végül egy drogelosztó sarok.
Autójuk csak a középosztálytól felfelé van az embereknek, viszont autó nélkül
nehéz boldogulni. Nagyon rossz a tömegközlekedés, ami nyilvánvaló lenyomata
a szegregált, rasszista, gazdasági alapon kirekesztő társadalmi örökségnek. A buszon csak és kizárólag feketék utaznak. A gazdagabb negyedek teljesen izoláltak,
de nem kerítéssel veszik őket körbe – az túl nyilvánvaló lenne –, hanem kilométereken át kifelé egyirányúak az utcák. Bizonyos környékeken egyszerűen nincs
szupermarket, nem lehet hozzáférni olcsó, minőségi élelmiszerhez (innen jön a
„food desert” kifejezés). Vagy nincs iskola, kórház, nem lehet ellátáshoz jutni,
bankügyeket intézni, csak sok-sok kilométerrel arrébb, de ahhoz ugye autó kéne.
Így talán érthető, hogy már maga a buszra szállás is politikai statement, és az
azzal való határátlépések sok ki nem mondott feszültségre reflektáltak, dogmákat
kérdőjeleztek meg.
A baltimore-i utca hangulatához hozzátartozik, hogy lehetetlen úgy elmenni
valaki mellett, hogy ne kerülnénk vele kapcsolatba. Mint egy barátságos faluban,
az emberek kedvesek, közvetlenek, segítőkészek. Mindenki beleártja magát mindenbe, semmi nem marad szó nélkül. Ezt a jelenetek készítése közben is tapasztaltuk. Ha az egyik karakter rosszul van, nehezet cipel, keres valamit, magába van
zuhanva, biztosra lehet venni, hogy a járókelők interakcióba lépnek vele.
E miatt a felfokozottság miatt azonban a produkciónak is sokszor alkalmazkodnia kellett: egy-egy nagyobb konfliktust bemutató jelenetet jobbnak láttunk
elrejteni szem elől egy kisebb sikátorba, hogy ne okozzunk fölösleges riadalmat,
vagy teremtsünk akár valóban veszélyessé fajulható szituációt egy olyan városban, ahol mindennaposak a fegyveres utcai konfliktusok. A színészekkel is megbeszéltünk titkos jeleket arra az esetre, ha nem éreznék magukat biztonságban
valamelyik helyszínen.
Albuquerque ehhez képest alvó- vagy inkább szellemváros. Csendes, üres óriásfalu a sivatagban. Első ránézésre ambíció nélküli, középszerű hely, amelynek létezéséről a legtöbben valószínűleg csak a nagy hatású Breaking Bad című sorozat miatt
hallottak, ha egyáltalán – eleve az is nagyon beszédes, hogy Albuquerque egyik
legnagyobb büszkesége a várost negatív színben feltüntető sorozat. A kábítószer
elleni küzdelem mellett a városnak több más fronton is komoly nehézségekkel kell
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szembenéznie, például az aszály és a szegénység problémájával (a lakosság majdnem 20%-a él a szegénységi küszöb alatt).
Az ottani Promenád-változat sokkal inkább a közösség
izoláltságáról, magányáról, az önbecsülésről, valamint a jövőbe és az együttműködésbe vetett hitről szólt. Ehhez egy
kevésbé terhelt, tájképszerű és funkcionálisan használt útvonalat készítettünk, amelyben fellelhetőek a legfontosabb
urbánus elemek (kertváros, indusztriális külváros, hivatali negyed, park, kocsma, posta, iskola stb.). Ez a tervezés
nagyobb teret enged az absztrakciónak és az önálló történetvezetésnek, de persze kellenek bele fontos referenciák,
amelyek szimbolikus erővel bírnak a helyiek számára, ilyen
a temető vagy munkaközvetítő hivatal. Albuquerque-ben
indirektebben szerettünk volna a városról beszélni. Hiába
minősül nagyvárosnak, a tény, hogy lényegében nincs gyalogosforgalom, nincsenek a szó szoros értelmében vett közterek, amelyeket az emberek a praktikus áthaladáson kívül
másra is használnának, teljesen megváltoztatta a gondolkodásmódunkat. Az utcán fényes nappal a frekventált időszakokban is javarészt hajléktalan embereket és junkie-kat
látni. Értelmetlen lett volna olyan jeleneteket csinálni, amelyek a járókelőkkel való interakcióra hagyatkoznak, vagy
dokumentarista módon „ellesett” pillanatok reprodukciói
kívánnak lenni. Inkább a szürrealizmus irányába mentünk
ezúttal. Misztikus hangvételű, mesei, poétikus hangulatú
előadást készítettünk, inkább képekben és koreográfiákban
gondolkodtunk dramatikus helyzetek helyett. A narráció
alapját az képezte, hogy a beszélő busz olyasfajta bálnának
képzeli magát, mint Jónás könyvében, és olyan embereket
nyel el, akik el akarnak menekülni a jövőjük elől. A busz

– csakúgy, mint a cet – szállítóeszköz és egy önmagunkkal
szembesítő erő is egyben. Azzal szembesíti a nézőket, hogy
nincs senki, aki majd egy élhető várost épít nekik hollywoodi történetekkel – minden rajtuk múlik.
Albuquerque-ben meglepő volt, hogy mennyi önkéntes
csatlakozott a projekthez (bár bizonyos értelemben a színészek és a kinti stáb is az volt, hisz európai sztenderdekhez képest nagyon kevés pénzt kerestek). Egy férfi például
buszsofőrnek jelentkezett, majd amikor megtudta, hogy ezt
a fizetős állást már betöltötték, önkéntes chase-car drivernek
ajánlkozott (ők viszik a színészeket személyautóval egyik
helyszínről a másikra), később statisztaként az előadásba
is bekerült, és a premier napján jegyszedőnek állt a színházban. Ez tipikus történet volt, így duzzadt a kezdetben 8
fős stáb 17 főre; végül ennyi emberre volt szükség egy-egy
előadás játszásához.
A Promenád mindig, minden alkotócsapat számára mániákus üggyé válik. Talán azért, mert a próbafolyamat és az
előadások rendhagyó munkát kívánnak a színészektől és az
egész stábtól. Vissza-visszatérő érzés, hogy ha az ember előadást készít, az idővel olyanná válik, mintha a saját gyermeke
lenne. A Promenádnál ez pont fordítva van. Teljesen rabul ejt,
szinte birtokolja az embert. És ez az érzés fertőző. Ebben a
két amerikai városban átadtuk az előadást az ottani csapatnak, és mindkét helyen sikerült elérni, hogy a város elidegeníthetetlen jelenségévé váljon a Promenád-busz, amelyre az
egész város büszke. A Promenád kényszerít, hogy használd a
fantáziádat, és ha nem is más emberként, de mindenképpen
kíváncsi, kreatív, nyitott, kritikus és reményteli hangulatban
szállj le a buszról.
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vitaszínház

proics lilla

a demokrácia
(nem) játék
Mi a vitaszínház?
A vitaszínházi műfaj alapszabálya, hogy a résztvevőknek
dönteni kell valami mellett vagy valamivel szemben, és ebből adódik a játék szellemes, elemi demokráciatapasztalata.
(Még akkor is, ha ez így nem feltétlenül fogalmazódik meg a
résztvevőkben.) A Kerekasztal Színház által meghonosított, de
más alkotóközösségekben, gyakran más civil szervezetekkel
együttműködésben is alkalmazott vitaszínház alatt azt értem,
amikor a „színházi jelenetek által felvetett fontos társadalmi
kérdéseket (pl. emberi jogok, migráció, függőség, másság,
szexualitás, oktatás stb.) a résztvevők a moderátorok által –
többnyire eldöntendő kérdésekkel – provokált vita keretében
vitathatják meg egymással, a meghívott szakértőkkel és/vagy
a témában érintett személyekkel. A vitaszínház nézőtere két
egymással szembefordított részből áll, amelyen a résztvevők
a vitában képviselt álláspontjuk szerinti oldalon foglalnak helyet, és ezt – ha az elhangzottak alapján nézőpontjuk változik –
a vita során többször is módosíthatják. Ebben fontos szerepük
van a meghívott civil szakértőknek, akik a fókuszba helyezett
társadalmi kérdés kapcsán információkkal segítik a nézőtéren
ülőket álláspontjuk kialakításában. Vitaszínház készülhet felnőttek és kimondottan fiatalok számára is.”1
A vitaszínház a fenti feltételeken belül igen változatos lehet, hiszen lényegi választásokra kéri a játékosokat, majd úgy
halad az előre alaposan felépített témában tett állításokkal és
kérdésekkel, hogy a vita közben új és – szerencsés esetben –
fontos árnyalatokat kap az ember eredeti döntése, sőt, akár a
feltett kérdés is árnyalódhat. Mindez elbizonytalaníthat vagy
megerősíthet, esetleg megértőbbé tehet az ellentétes álláspontot képviselők iránt. A nézők a formának köszönhetően
szót kapnak, a vitavezető támogató koordinálásával kifejtik
álláspontjukat, illetve meghallgatják egymást, ezáltal revízió
alá vehetik a maguk vélelmeit, preferenciáit, és adott esetben
változtatnak, finomítanak azokon.
Az ismert drámatársulatok, színházi nevelési műhelyek,
így a Káva, a Kerekasztal, a Nyitott Kör, a Krétakör Alapítvány (és bizonyára voltak és vannak kevésbé ismert csoportok is) önállóan vagy különféle együttműködéseik által
megvalósult projektjeikben régóta dolgoznak ezzel a formával. Időközben sokan mások is kedvet kaphattak hozzá, hi1
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szen elég valós problémát találni, a műfaj pedig kellőképpen
rugalmas.
Hajós Zsuzsa (Kerekasztal) kérdésünkre válaszolva azt
mondja:
„Nagy kérdés, mikor nevezhetünk egy vitaszínházat sikeresnek, mi a célja, és abban mi a maximum, amit el lehet
érni. Ha sikerül olyan kérdéseket feltenni egy adott közegben,
amiről kellene ugyan beszélgetni, de nem szoktunk, az már
nagy eredmény. Ha erőteljes vita is ki tud alakulni, az talán
még nagyobb. Ebből az is következik, hogy nagyban segíti az
eredményességet, ha a kérdések elég megosztóak. Ám akkor
is tud nagyon hasznos lenni egy kérdés, ha – a megosztottságtól függetlenül – olyan nézőpontok, érvek és értékrendek kifejezésének lehetőségét nyújtja, melyekkel ritkán találkozunk.
Ha rá lehet csodálkozni véleményekre, és azokat ütköztetni a
sajátommal. Nagy sikerként könyvelem el, ha minél többen
változtatnak véleményt, akár többször is egy vita folyamán.
Ilyenkor úgy érzem, jó témát találtunk, és terepet kaptak a
különféle érvrendszerek.
A tervezéskor muszáj legalább hozzávetőlegesen belőni
a résztvevők összetételét a témához képest. Milyen arányban
lesznek jelen szakértők és laikusok; érintettek és érdeklődők;
döntéshozók? Milyen közösségbe megyünk? A téma mely
szegmenséhez kapcsolódnak inkább? Találkoznak-e naponta a kérdéskörrel? A sikerültség egyik legkevésbé nyilvánvaló
komponense, hogy mennyire szervesülnek a színházi jelenetek és a választott kérdés, azaz mennyire segíti a színház a vitát. Ezen a téren ízlésbeli különbségek is döntenek. De tapasztalatom szerint a kérdéseket direktben feltevő, azokra nyíltan
válaszokat kereső jelenetek majdnem mindig akadályozzák a
vitát. Éppen ezért nehéz megtalálni a minden szempontból
alkalmas jeleneteket. Mi a Kerekasztalban mindig arra törekszünk, hogy a színházi részek az érzelmi bevonódást, a személyes kapcsolódást segítsék, és ezáltal provokáljanak vagy
vitára motiváljanak.
Sok múlik a moderátorokon is. Az ő beavatkozásaik helytelen aránya felboríthatja a vita gördülékeny menetét. Ha nem
képesek az elhangzottakból építkezni, azokat tovább szőni,
vagy túlságosan erős véleményük van a témában, és ennek
hangot is adnak, az meg tudja ölni az eseményt. Boldog vagyok, ha egy vitaszínház során én magam megértek dolgokat,
vagy új megvilágításba kerül számomra valami. Talán siker,
ha ez a résztvevőkkel is megtörténik.”
„Alapvetően ritkán használjuk a vitaszínházat – állapítja
meg Sereglei András (Káva) –, illetve inkább más formákkal
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keverten alkalmazzuk. A Felnőttkorunk 89 olyan vitaszínházi
projektünk, amely ötvözi a részvételi színház dokumentarista izgalmát és a hagyományos vitaszínházi formákat, jelen
esetben a rendszerváltás társadalmi és emberi kérdései körül.
A dramaturgia az általánostól a személyes felé mutat: onnan,
hogy »Sikeres volt-e a rendszerváltás?«, odáig, hogy »A te
családodnak mennyire volt sikeres a rendszerváltás?«.
A nézők eleinte szeretnek kicsit a kérdésekre távolról ráfutva beszélni, ízlelgetik a formát, aztán egyre bátrabban hoznak a vitába személyes történeteket, eseményeket, amelyeket
érvként használnak.
Az előadás azzal kezdődik, hogy minden nézőtől kérünk
három szót a rendszerváltásról, amelyet aztán véletlenszerűen
beépítünk az előadásba, ezzel is erősítve, hogy itt mindenki
véleménye az előadás része. A Felnőttkorunk 89 tehát abban
tér el a hagyományos vitaszínháztól, hogy hangsúlyosabban
és nagyobb arányban használja a színház és a szerkesztett műsor formáit, így a saját élményű visszaemlékezések mellett a
témában írt haikuk, groteszk novellák és dalbetétek is elhangzanak benne.”
Cziboly Ádám (InSite Drama) szerint napjainkban gyakorlatilag nincs fóruma annak, hogy társadalmi kérdésekről
érdemi vitát folytathassunk; a legtöbb nyilvános fórumon
(pl. Facebook, köztéri események), ahol a felek társadalmi témákban eltérő véleményen vannak, a viták le sem zajlanak,
vagy rendszerint verbális, néha akár fizikai agresszióba torkollnak. A vitaszínház lehetőség az ókori görög színház egyik
funkciójának újraélesztésére: a színház problémákat vet fel,
és egyben fórumot kínál a társadalmi problémák egyeztetésére is. Hátránya, hogy a jelenetek pont a műfaj sajátosságaiból
adódóan gyakran közel sem működnek olyan rétegzetten,
mint egy művészszínházi előadásban. Ezek alkalmazott jelenetek egy alkalmazott színházi műfajban: céljuk a problémák
felmutatása és a kérdések kibontása. Erre a célra viszont kiválóan alkalmasak.
Bethlenfalvy Ádám (InSite Drama) ezt azzal egészíti ki,
hogy a vitaszínháznak megvan az a veszélye, hogy a résztvevőket nem elbizonytalanítja, hanem éppenhogy elmélyíti
az álláspontjukban, sőt, előfordulhat, hogy egy szélsőséges
nézeteket valló résztvevő még inkább visszaigazolást talál az
ideológiájára az elhangzó érvek mentén. A moderátornak és
a szakértőknek kiemelt szerepük van abban, hogy ez ne történjen így.
Az ideális megvalósításhoz persze együttműködő, önkontrollra is képes emberekre van szükség, akik tudnak komolyan játszani, így a vitaszínház alkalmas lehet akár részvételi kutatásra2 is. Ugyanakkor már az élményszerűsége is
2
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A részvételi kutatás (Participatory Research, PR) elkötelezett a tudomány
demokratizálása mellett. A társadalmi elit tudástermelés feletti kizárólagos ellenőrzési jogának felszámolása érdekében a kutatási témában érintett marginális társadalmi csoportok tagjait igyekszik bevonni a kutatási
folyamat egészébe — a kérdések kidolgozásától az adatok felvételén és
elemzésén keresztül egészen az eredmények megosztásáig.
Az 1960-as és 70-es években a részvételi kutatások elsősorban a
„fejlődő” világban (főként Afrikában, Ázsiában és Latin-Amerikában) a
domináns kutatási hagyományok alternatívájaként, a közösségfejlesztés
összefüggésrendszerében, jellemzően a népoktatási mozgalmakkal ös�szefonódva jelentek meg. A korábbi kutatási gyakorlat – amely a semlegesség, az objektivitás és az empíria mítoszait hirdette – az egyetemen
képzett kutatót ruházta fel tekintéllyel, és a szakértőt helyezte a tudás
előállítójának pozíciójába. A részvételi kutatás ezzel szemben elismerte
a tudás reprezentatív, reflektív és relacionális formáit, valamint a megismerés kísérletező, bemutató és gyakorlati módjait is. A participatív

sokatmondó. A játék elemi feltétele a felvilágosodás eszmetörténeti alapvetése, miszerint minden ember egyenlő (pontosabban: „Minden ember szabadnak és jogokban egyenlőnek születik és marad; a társadalmi különbségek csakis a
közösség szempontjából való hasznosságon alapulnak”3), és a
közösség igazságosságra törekvése akkor is nyilvánvalóvá válik, ha a játékban résztvevők képzettsége, tapasztalatai nagyon
különbözők.
A rendszerváltáskor és azóta megújult vagy létrejött civil
közösségek is használják a vitaszínház egyes variált formáit.
Hisz éppen a rendszerváltással reménykedhettünk annak elvi
alapja, a parlamentarizmus megteremtésében, e „játék” legismertebb intézményesült rendszerében – hiába. Bár nincs
túl sok tapasztalatom vitaszínházi előadásokban, de azok
kevés kivétellel szintén azért problematikusak, mert nincsenek eszközeik azzal szemben, hogy mindig akadnak önjelölt
megmondóemberek, akik különböző színvonalú manipulációval igyekeznek az adott csoport vállalásával csak mellékesen foglalkozva maguk mellé állítani másokat, hogy politikai
hatalmat és befolyást szerezzenek. Közismert, hogy a magyar
társadalomban kevéssé mélyen gyökerezik a demokratikus
minta. Miért volna épp a vitaszínház kivétel az alól, hogy jellemzően kevesen ismerik fel azokat az attitűdöket, amelyek a
közösségi érdekekre károsak? Ugyanakkor vannak fórumok,
ahol hosszabb ideje jól üzemelnek a vitaszínházhoz hasonló
alapokon nyugvó formák. És éppen ezért – az önkéntes, etikus, nem haszonelvű, nem személyes önérdekek általi működés miatt – élték és élik túl a számtalan ellehetetlenítési kísérletet, sőt politikai támadást.
Schilling Árpád a magyar színházi establishment egyetlen olyan tagja, aki miután világhírű rendező lett, közösségi
és részvételi formákkal is dolgozni kezdett egy igazságosabb
társadalom iránti elkötelezettségét helyezve saját előmenetele
elé. Szerinte a vitaszínház olyan akut problémákat képes vizsgálni, amelyek erősen megosztják az embereket. Már megérteni is érdekes valamit a másik oldal a miénkkel ellentétes
véleményéből, kompromisszumra jutni pedig egyenesen reveláció. Ilyen volt például, amikor egy vitaszínházi előadáson
részt vett egy meleg fiú a párjával, és a vita során elmondták a
szempontjaikat, amire az eredetileg velük szemben elhelyezkedők közül többen megváltoztatták az álláspontjukat. Ha tehát a vitaszínház igazán jól működik, akkor hatékony eszköze
az álláspontok közelítésének; ha pedig még változtat is az em-
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kutatás a résztvevők saját képességeire épít, annak érdekében, hogy
saját tapasztalataik alapján saját tudást hozzanak létre. A folyamat során a „közös tudást” (popular knowledge) a csoport termeli ki, erősíti
meg, elemzi, igazolja vagy kritizálja, lehetővé téve a problémák felismerését és kontextusba helyezését. E folyamat során az emberek mint
megismerő szubjektumok nemcsak az életüket alakító szociokulturális
valóság megértésére törekszenek, hanem e valóság megváltoztathatóságának képességét is megtanulják felismerni magukban. A csoportos
munka nem izolált véleményeket tükröz, inkább a közös gondolkodás
ugródeszkájaként működik. Az ily módon létrejött tudás társadalmilag
érvényes, legitim, és az emberek közös tudáskészletének részévé válik,
erőforrásokat adva ahhoz, hogy megoldják problémáikat. Salazar szerint
a participatív kutatás több mint kutatási módszer; „olyan egyenlőségen
alapuló életfilozófia, amely arra szolgál, hogy megtörjük az igazságtalan
vagy kizsákmányoló hatalmi viszonyokat, és egy elfogadhatóbb társadalmi formát alakítsunk ki”. A részvételi kutatás – az írott szó monopóliumát megtörve – számos alternatív módszert használ — a fotón, a kreatív
íráson, a rajzon, a rádión át egészen a részvételi színházig. Forrás: http://
www.sajatszinhaz.org/glossary/reszveteli-kutatas/.
Az Emberi és Polgári Jogok Nyilatkozata, http://mek.oszk.hu/00000/
00056/html/228.htm.

vitaszínház
ber a véleményén, és adott pillanatban kénytelen felállni, és
átsétálni azokhoz, akikkel korábban nem értett egyet, akkor
az nagy valószínűséggel más résztvevőkre is hatással lesz.
Egy ilyen játék alapja az éles és pontos fogalmazás és a figyelmes hallgatás. Kifejezetten jó, ha a résztvevők álláspontjai szélsőségesen különböznek. A gyakorlatban azonban a
vitaszínház leggyengébb pontja, hogy azok, akik egy kérdésről merőben mást gondolnak, többnyire nem hajlandók
egymással vitázni. Egy erősen megosztott és saját falai mögé
zárkózó társadalomban ez különösen nagy kihívás. A magyar társadalom mindenekelőtt éppen attól szenved, hogy a
legtöbben képtelenek változtatni rigid álláspontjukon, ezért
lehet fontos cél, hogy sikerüljön egymást lövészárkainkból
kiszabadítani.
Ahhoz persze, hogy a megtörténő drámai pillanatok ne
teoretikusak maradjanak, hanem hassanak is a valóságra, az
kellene, hogy képviselők (helyi, önkormányzati vagy országos
szervezetek tagjai), akik aktívan tudják alakítani a környezetet, vegyenek részt ezeken az eseményeken. Egy demokratikus diskurzusra épülő társadalomban ez mindenki érdeke
lenne. Nálunk ez már csak azért is lehetetlen, mert a jelenlegi hatalom logikája szerint a polgár kéréseinek eleget tenni
gyengeség.
A vitaszínház szintén fontos műfajává vált Gulyás Mártonnak, aki a Krétakör, Schilling azóta megszűnt társulatának
tagjaként kezdte pályáját, azóta pedig számos más területen
dolgozott, illetve ismert közéleti aktivistává nőtte ki magát,
és a választások utáni rövid szünetet követően ez évad elején

indította útjára a Partizán nevű, színházinak is keretezhető
közéleti vlogot.
A Partizán első vitaszínházi eseménye (havonta egyet
terveznek bemutatni) rendkívüli figyelemmel végiggondolt,
részletesen kidolgozott alapokra épült. A Patyolat játékterét felvételre és közvetítésre is alkalmas térré rendezték át: a
közönség a középen felállított kis színpad két oldalán foglalt
helyet. A játékot három jelenet tagolta, ezekben három meghívott színész (Háy Anna, Székely Rozi és Fodor Tamás) dolgozott, illetve az elsőt kivéve Gulyás is csatlakozott hozzájuk.
Egy családi, aztán egy munkahelyi, végül egy képzeletbeli
pártban játszódó sztoriból láttunk pár percet.
A jeleneteket kívülről egész este többségében lányok segítették hangtalanul és gyorsan – ami bennem még akkor is
visszatetszést kelt, ha látom, hogy a főszereplő férfi is fegyelmezetten és odaadóan dolgozik. A képalkotást fiatal férfiak
csinálták, ami nagyobb szakképzettséget igénylő feladatkör,
és külső szemmel fontosabbnak is tűnhet – úgy látszik, még ez
a nyitottabb és a mainstream magyarnál baloldalibb munkaközösség sem oszt olyan pozíciót női tagjaira, amelyben azok
jelentős integritás benyomását kelthetnék (a mikrofonokkal
és kellékekkel praktikusan minél észrevétlenebbül mozognak). A fiatal nők tehát sajnálatos módon még egy magát a
feminizmus iránt érzékenynek valló közegben sem kapnak lehetőséget saját maguk megmutatására, az egyenlő részvételre,
és nem mentesülnek attól a rájuk háruló kényszertől és tekintélyelvű társadalmakra jellemző kulturális sajátosságtól, hogy
közszereplési helyzetekben személyteleníteni „illik” magukat

Képmás-est, 2018. április, Kerekasztal Társulat. Fotó: Duba Máté
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vitaszínház
a csoportmunka, a feladat iránti alázatosság nevében, amely
kényszer fiatal férfiakra messze kevésbé hárul.
A legnagyobb eltérés a színházi nevelési műhelyek által
megvalósított vitaszínházi események és a Gulyás Márton
irányította Partizán-alkalmak közt, hogy Gulyás egyedül vezeti a vitát, így körülötte értelemszerűen nem alakulhat ki az
a bámulatos összhang, amellyel a fent említett társulatok a
stafétát átadva-átvéve vezetik e vitákat. Nincs és nem is lenne
értelme olyan műfaji szabályszerűséget számon kérni, hogy
„márpedig moderálni többen kell”. A feladat megosztásának
kézenfekvő előnye, hogy a nem aktív vitavezető észrevehet,
megfigyelhet olyan részleteket is, amelyek bár nem szembeötlők, hosszú távon lényegiekké válhatnak. Erre a végig egyedül
dolgozó vitavezetőnek nincs módja, hiszen folyamatosan „vezényelnie” kell, és nem merülhet el egy-egy helyzet és téma által generált apróbb érdekességekben. Viszont az egyszemélyi
moderátor erősebb fókuszban tud dolgozni.
A jelenetekkel tagolt vita blokkjai végén Gulyás egy összefoglalót, úgynevezett „kortesbeszédet” kért. Kérdés, hogy ez a
forma mennyire fontos, illetve mennyire kockázatos. Ugyanis
az első vitaszínházi előadáson részt vett egy ellenzéki politikus. Ez mindaddig teljesen lényegtelen volt, amíg a szóban
forgó politikus meg nem mutatta, hogy képtelen az átlagos
helyzeteket maguk alá gyűrő kommunikációs stratégiák nélkül megnyilvánulni, amely stratégiákkal szemben a legtöbb
civil jellemzően tehetetlen. Jelzem, nem azt mondom, hogy
ne vegyenek részt politikusok ilyen játékban, hanem azt, hogy
erre tudatosan fel kell készülni. Ott és akkor Gulyás ezt nem
tudta kezelni. Hagyta, hogy a hivatásos politikus ötször egymás után, egyre dominánsabban megszólaljon, sőt kijavítgassa a korábbi hozzászólókat, miközben bárki más legfeljebb
kétszer kapott szót (igaz, nem is kértek többször, mert mindenki másban működött az önkontroll). Ebből a szempontból tehát hátránynak bizonyult, hogy a vitát egyetlen személy
vezette, mert a feladatok és a figyelem megosztásával az eset
könnyedén megakadályozható lett volna.
Ugyanakkor a tematika, a kérdések élesek, izgalmasak
voltak, tétre játszottunk: szabadságjogok vs. megélhetés, NER

vs. Fidesz, leváltható-e a jelenlegi kurzus demokratikus választáson, ellenzéki összefogás vs. egyéni utak, és így tovább.
A jelenetek jól ütemezettek és inspirálók voltak. Akik megszólaltak, és parttalanul, bizonytalanul kezdtek el beszélni, azoknak a játékmester hatékonyan segített, mondhatni, sokunkból
ő hozott ki végül egy jó tempójú megszólalást; élményszerűen
intenzív, erős játékban vettünk részt. De a politikus harmadik
hozzászólása (és egyben második kortesbeszéde) végképp be
kellett volna, hogy kapcsolja a vitavezető reflexeit. Amikor
aztán Gulyás végre érzékelte az aránytalanságot, szigorúan
két-három mondatra limitálva adta oda a mikrofont a politikusnak, aki dehogy szorítkozott két-három mondatra: az
ötödik hozzászólásában erre már magasról tett, kihasználta a
helyzetet, és átvette az irányítást. A résztvevők ezek után az ő
szabályai szerint kezdtek játszani: „Tegye fel a kezét, aki egyetért azzal, hogy egy újonnan alakuló friss pártnak el kell határolnia magát a régi, lejáratott pártoktól!” Majd: „Ki ért azzal
egyet, hogy tök gáz, hogy a pártok folyton egymás vegzálásával vannak elfoglalva?” A többség jóindulatúan, a spontán
bevezetett új játékszabályokat követve emelgette a kezét. A politikus ezek után azt kérte, tegye fel a kezét, aki a két állítás közt
nem lát ellentmondást – amire már kevesebben jelentkeztek.
Mindezek után pedig demagóg módon minősítette játszótársait, mondván, a vele szemben ülők en bloc önellentmondásba
keveredtek. Vagyis akik aktívan játszottak, egy pillanat alatt
megszégyenültek, az untig ismert Fidesz-féle konzultációs
kotta szerint – miközben az tisztán kiderült, hogy a játékban
nem kormányszimpatizánsok vesznek részt. Gulyás ezek után
külön erre irányuló kommentár nélkül zárta le az estét. Szarvashiba volt. Nem baj, ez volt az első alkalom a sorozatban, és
abban biztos vagyok, hogy Gulyás Márton és csapata utólag
kielemezte a történteket, és amit problémásnak talált, azon a
későbbiekben változtat majd, hiszen a feedback és az analízis
szorosan a műfajhoz tartozik. De ha volt is, ami félrement,
igen szimpatikus vállalás egy viszonylag random budapesti
csoportot olyan helyzetbe hozni, hogy a tagjai érdemi módon
szóba tudjanak (tudjunk) állni egymással közéleti kérdésekben. Kíváncsian várjuk a sorozat következő eseményeit.

Felnőttkorunk '89. Fotó: Tóth Bence Mihály
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darida veronika

nyitott művek
Ritkán találkozhatunk olyan szép és igényes kézikönyvvel a
magyar könyvkiadásban, mint a ...Nyitott múzeum..., melynek már a címében kétszer szereplő hármaspont is jelzi, hogy
valaminek – egy folyamatban lévő diskurzusnak, kutatásnak
– a közepébe nyerünk betekintést. A kötet, ahogy alcímében
áll, a részvételen és együttműködésen alapuló társadalmi múzeumok elméletét és gyakorlatát mutatja be. Ez utóbbi, vagyis
a mindennapi praxis vizsgálata különösen fontos szerepet játszik benne, ugyanis valamennyi szerző következetesen azt az
álláspontot képviseli, hogy a tudományos és a hétköznapi tapasztalat nem választható élesen szét. A könyvet kilenc szerző
jegyzi, akik három éven át egy kutatócsoportot alkottak (Foster
Hannah Daisy, Frazon Zsófia, Gadó Flóra, Hermann Veronika,
Illés Péter, Schleicher Vera, Szakács Eszter, Toronyi Zsuzsanna,
Wilhelm Gábor), és akik között akad muzeológus, etnográfus,
esztéta, kurátor, irodalomtörténész, kultúrantropológus, művészettörténész, levéltáros. Ez is jelzi azt a multidiszciplináris
megközelítésmódot, melynek alapján a kortárs múzeumi gyakorlatokat, valamint a múzeumot mint „reprezentációs gépezetet” vagy határtárgyat nem csupán az etnográfia, a kulturális
antropológia, a néprajzi múzeumi diskurzus, a múzeumtudomány vagy az új muzeológia felől nézik, de az irodalom- és
történettudomány, művészettörténet és esztétika felől is. Rajtuk kívül még számos alkotótárs vett részt – meghívott szerzőként, kommentátorként, grafikusként, olvasószerkesztőként – a
könyv létrehozásában, mely szokatlanul merész formai és vizuális arculatával (élénk zöld színével, kiemeléseivel, tipográfiájával, üresen hagyott helyeivel) azonnal kitűnik az átlagkönyvek
sorából. Fontos azonban hangsúlyoznunk, hogy a könyvvel
párhuzamosan létezik egy weboldal is (http://nyitottmuzeum.
neprajz.hu), ahol további kritikák és fordítások találhatók, és
amely lehetővé teszi, hogy a kutatás ne záruljon be egy monumentális könyvtárgyba, hanem tovább bővíthető, kiegészíthető
legyen – a radikális nyitottság jegyében.
Mi most csak a kézikönyv felépítését vizsgáljuk, mely
az elején közölt fogalmi háló segítségével (mely a fogalmak
pontos előfordulását is feltünteti) valóban rizomatikussá teszi
az olvasást, ugyanis így az olvasó már kezdettől fogva felfigyelhet az ismétlődésekre és a variációkban megjelenő változásokra, maga is megtapasztalhatja, hogy nem eleve adott,
statikus, hanem dinamikus, perspektívaváltásokra is nyitott
fogalmakkal operálnak az egymással folyamatos diskurzust
fenntartó szerzők. Ez a diszkurzív írás (mely az ellentétes nézőpontokat és a vitákat sem fedi el) az olvasót is aktív, kritikus
szemléletre ösztönzi. Ahogy a könyv felderít, feltár, megért,
dialógust kezdeményez, úgy az olvasó feladata is ez lesz – ezt
pedig akár az egyes fejezetek végén található üresen hagyott
kommentárhelyeken is elkezdheti, saját gondolataival kiegészítve „sajáttá” téve a könyvet.
Visszatérve a kézikönyv szerkezetére, a bevezető és a fogalmi háló után húsz szócikk részletes kifejtését találjuk (ezek
olyan ernyőfogalmak, melyek egymással is kapcsolatban áll-

nak, magyarázatukban egymásra utalnak), majd ezeket esettanulmányok és interjúk követik, végül egy részletes bibliográfiával, angol összefoglalóval és az alkotók bemutatásával
zárul a kötet. Az esettanulmányok, melyek kurátorok által írt
szövegek, szintén a folyamatalapú gondolkodást képviselik.
A megvalósult munkákat – kiállításokat, részvételen/együttműködésen alapuló kutatásokat, a múzeumok terében létrejött eseményeket – a létrehozók olyan tanulási folyamatokként értékelik, melyeknek objektíven levonják a tanulságait
(sikeres megoldásait, kudarcait). Ezáltal bepillantást nyerhetünk az alkotófolyamat belső mechanizmusaiba, miközben a
szerzők kiemelten hangsúlyozzák a gyakorlati tevékenység és
az elméleti felkészültség termékeny kölcsönhatásait. Hasonló
szemlélet bontakozik ki a kurátorokkal, művészekkel, kutatókkal folytatott interjúkból is, melyek egyszerre szubjektív és
tárgyilagos, önreflexív szövegek.
Mégis, adódik a kérdés, hogy egy színházi folyóirat olvasói számára miért lehet izgalmas és inspiráló ez a kötet.
Leginkább azért, mert a nyitott múzeum kapcsán felmerülő
problémák a nyitott színházi gondolkodást és gyakorlatot is
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meghatározzák. Ennek igazolására állítottuk össze ezt a rövid
és vázlatos, vállaltan személyes preferenciákat mutató „saját
szótörténeti tárat”, melynek alapja a húsz szócikkből kiragadott néhány fogalom (melyeket a kötet szerkesztési elvét imitálva kiemelésekkel jelzünk).
Élő archívum
Bizonyos értelemben a színház, már mindig is, élő archívumnak tekinthető. Egyrészt megőrződik és megjelenik benne egy
drámai hagyomány, egy szövegkorpusz, mely az előadások
során eleven közvetítést nyer. Másrészt minden színháznak és
társulatnak megvan a maga saját története, egy olyan hagyomány vagy szellemiség, melyet folytatni vagy megújítani kíván. Ezt egyszerre alkotják egy intézményhez vagy helyhez és
egyes fontos előadásokhoz vagy meghatározó művészekhez
kötődő történetek. Ha a színház követi a kortárs múzeumi
gyakorlatot, akkor egyrészt újragondolhatja a saját történetét
a színház archívumán keresztül (ez volt megfigyelhető a Katona József Színház Nótóriusok című sorozatában). Másrészt a
közösségi múzeumhoz hasonlóan bekapcsolódhat a közösségi archiválási gyakorlatokba, segíthet egy közösség múltjának
és jelenének feldolgozásában (ahogy ezt a Sajátszínház projektjei teszik). Minden anyagválogatás és anyaggyűjtés során
tovább bővül, új szöveg- és előadáskorpusszal gyarapodik a
színházak és a társulatok archívuma. Ugyanakkor az archiválás kérdése során nem feledkezhetünk meg a digitális archívumokról sem, vagyis arról, hogy egy színház hogyan tárolja, és miként teszi hozzáférhetővé a szövegkönyveket vagy a
rendezői példányokat, a kritikákat és az előadás-felvételeket
a saját honlapján. Érdekes eset az, amikor egy (legalábbis az
eredeti formájában) már nem létező társulat eleven emlékezetét részben gazdag archívuma biztosítja (ezt tapasztalhatjuk
a www.kretakor.eu honlapját böngészve).
Kontaktzóna
A kontaktzóna definíciója szerint „olyan társadalmi tér, térbeli és időbeli együttlét, ahol egymással hierarchikus, aszimmetrikus viszonyban álló kultúrák (képviselői) találkoznak”.
A színház mint kontaktzóna egyszerre lehet a reprezentáció és az önprezentáció terepe, ahol megszólalhatnak, szót
nyerhetnek az egyébként elfojtott vagy elnyomott, kisebbségi
vagy subaltern hangok. A színház ezáltal lehetőséget teremt
a társadalmi pozíciók és szerepek újraértelmezésére (gondoljunk a Független Színház Roma hősök fesztiváljára).
A kontaktzónaként értett színház továbbá teret biztosít
több közösség, többféle hagyomány és örökség találkozására.
Számos eltérő hang szólalhat meg benne egy időben egy másfajta terepen, immár elnyomhatatlan többszólamúságban.
Művész mint...
Ugyanakkor az új, gyakran civil szereplők és társalkotók/
alkotótársak felbukkanásával az is kérdésessé válik, hogy ki
és kit reprezentál? Mi a valóság és a fikció kapcsolata? Vajon
egyfajta társadalmi szerepet jelenít meg egy színész, vagy önmagát képviseli egy civil polgár? A kortárs színházban, ahogy
a múzeumi gyakorlatban is, megfigyelhető az egyes feladat28

körök újradefiniálása, vagy épp definíció nélkül hagyása.
A közös alkotófolyamatban mindenki egyformán fontos szerepet tölt be, senki sem tarthatja magát egy tudás vagy képesség kizárólagos birtokosának, a szerzői és rendezői hierarchia
meginog. Már nem bizonyos szerepkörök kisajátításáról van
szó (mely szerint az író megír, a rendező megrendez, a színész
eljátszik egy szerepet), hanem aktív tapasztalatcseréről és
tudáskörforgásról, melynek eredményeként a próbafolyamat
azt (is) jelenti, hogy az alkotótársak mindenféle szerepkörben
kipróbálhatják magukat. Továbbá a „mindenki lehet művész”
Joseph Beuys-i álláspontját a színházra is kiterjesztve a néző
maga is társalkotóvá (íróvá, rendezővé, színésszé stb.) válhat.
Részvétel és együttműködés
Napjainkban talán egyetlen színházi néző számára sem meglepő, hogy nem csupán megfigyelés a feladata, de aktív résztvevőként is jelen lehet egy előadásban, sőt akár együttműködhet annak a létrehozásában. A részvételi színház számos
fajtáját ismerjük a fizikai részvételtől kezdve (amikor a néző a
szereplőkkel együtt bejár egy szokatlan színházi teret, ahogy
ez az immerzív előadások esetében történik) a közös játékba
invitáláson át a politikai véleménynyilvánításig. Ezek az előadások gyakran sajátos térdramaturgiákat hoznak létre (mint
a Stúdió K a kőbányai pincerendszerben játszódó Peer Gyntje),
a par excellence nem színházi tereket színházi terekké változtatják át. Természetesen nemcsak különleges terekre kell gondolnunk, hanem a leghétköznapibb életterekre is (amilyen egy
tanterem, egy művelődési ház vagy akár egy utca).
A ...Nyitott múzeum... egyik esettanulmánya részletesen
elemzi a színház hatását a kortárs múzeumi gyakorlatokra.
Itt a részvételi színház három nagy formája kerül említésre:
a színházi nevelés, a fórumszínház és a közösségi színház.
Hozzátehetjük, hogy ez a kurrens színházi kutatások talán
legmeghatározóbb iránya: gondoljunk a L’Harmattan kiadó
Színház és pedagógia könyvsorozatára, a nemrég megjelent
Színházi nevelés és színházpedagógia kézikönyvre vagy A sajátszínház módszerei – digitálisan is elérhető – tanulmánykötetre. Ezeket a kollektív műveket színházi szakemberek és
társadalomtudósok közösen jegyzik, vagyis mind a ...Nyitott
múzeum... interdiszciplináris megközelítését képviselik.
Szubjektív nézőpontból még három szócikket emelnénk ki három színházi előadás kapcsán. A színházi újrajátszás a kortárs
múzeumi gyakorlathoz hasonlóan nem egy historizáló játék,
hanem épp ellenkezőleg, egy nagyon aktuális szembesítés.
Ugyanis az elfeledett vagy marginalizált történeti esemény
megidézését csak arra használja fel, hogy az „itt és most” szempontjából a jelen kérdéseire reflektáljon. Ez figyelhető meg Kelemen Kristóf Miközben ezt a címet olvassák, mi magukról beszélünk című munkájában, ahol az egykori színészvizsga csak
kiindulópont ahhoz, hogy a nemrég végzett színinövendékek
saját képzési rendszerükről és a pályakezdés nehézségeiről
beszélhessenek. Ugyanakkor az akkori és a mostani helyzet
közötti analógiák (mi változott, és mi nem változott) teszik
igazán hitelessé és megrendítővé ezt az előadást.
A színházi többszólamúság a posztdramatikus színház
egyik alapfogalma, a magyar színházi gyakorlatban mégis alig
van jelen. Valószínűleg azért, mert a hangzó térként elgondolt
színház nálunk idegen maradt. Ennek a zenei dramaturgiának egyik legszebb megvalósulása Závada Péter és a k2 Szín-
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ház Holdkő című bemutatója volt, mely a közös történelmi
múlt egy másfajta elgondolására tett kísérletet. Fontos hangsúlyozni, hogy mindkét előadás végén, mintegy folytatásként,
az alkotók közös beszélgetésre invitálták a nézőket, és ezzel a
gesztussal megnyitották a kész művet az új kommentárok felé.
Érdekes és még feltáratlan lehetőségeket rejt magában a
tárgyorientált ontológia, ez a magyar színháztól távoli szemlélet, mely feladja vagy legalábbis zárójelezi az emberközpontú látásmódot, és megpróbál a poszthumán játékterek felé
nyitni. Ez a kozmikussá táguló tekintet jellemzi Jeles András
számos előadását (így Melis Lászlóval közösen jegyzett operáját, a Bakkhánsnőket, de említhetnénk a Stúdió K Babaházát is tengeralatti világával és bábszereplőivel).
Végezetül, ha megnyitjuk a színház és a múzeum értelmezési kereteit, nagyon izgalmas kölcsönhatások jöhetnek
létre. Erre példa Nagy József aktuális és folyamatban levő
(lezáratlan és lezárhatatlan) kutatása, melynek első fázisát
a debreceni MODEM-ben kiállított Békaszínház fotográfiái
alkották, újabb állomása a Lyoni Szépművészeti Múzeumban szeptemberben bemutatott Mnémosyné, mely egyszerre

képzőművészeti installáció és művészi performansz, kategorizálhatatlan műalkotás.
Milyen tanulságokat vonhatunk le tehát a színházra vonatkozóan a ...Nyitott múzeum... kézikönyv nyomán? Elsősorban azt, hogy a „nyitott színház” gondolata a kortárs
színházi gyakorlatokban (főként a független szcénában) is
megjelenik, ami inkább hiányzik, az (kivéve néhány speciális
területen és elhivatott szakembernél) az elmélet és a gyakorlat
összekapcsolása. Habár az említett színházpedagógiai könyvekben már találunk pár előremutató példát, de még több
esettanulmányra és kritikus, alkotói önreflexióra lenne szükség. Továbbá több párbeszédre a társművészetek és a társtudományok között, hogy eltűnjenek a feleslegesen korlátozó
határok. Ami természetesen nem minden határ teljes felszámolását jelenti, sokkal inkább azok megnyitását – az alkotói
és gondolkodói szabadság feltételeként.
…Nyitott múzeum… Együttműködés, részvétel, társadalmi múzeum,
szerk. Frazon Zsófia, Budapest: Néprajzi Múzeum, 2018, 599 oldal, 5900 Ft
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elég, ha a műveikkel
kérnek bocsánatot?
Gáspárik Attila két kötetéről

Erről – és más, fontos kérdésekről is – szól Gáspárik Attila
utóbbi két, a Pont Kiadónál megjelent könyvében, A színház
kiterjedésében és a Teátrális világunkban (a továbbiakban:
ASZK, TV). Publicisztikáit, interjúit, közéleti állásfoglalásait
követve kértem el közös kiadónktól köteteit, s beszélgettem
róluk a szerzővel a 2018-as POSZT-on. Gáspárikot erősen
foglalkoztatja az ügynöktéma, s nem érti, miért nem ismeri
be, vállalja nyilvánosan a volt ügynök, hogy beszervezték, s
miért nem kér tettéért, gyengeségéért bocsánatot (TV, 102).
Hogyhogy nem igényli az érintett a megbocsátást, s miért húzódik az ilyen-olyan joghézagok menedékébe, és játszik megúszásra, hogy talán éppen ő nem kerül sorra? Miért csendestársak ebben azok, akik tudnak a múltjáról, kérdezi, s hogy
miért neveznek el mindmáig utcákat róluk; miért lesznek a
besúgókból díszpolgárok, életműdíjasok. Reméli, nem fog a
mesteréről elnevezett díjat kapni az, aki beárulta, mint egy román színész esetében megtörtént (ASZK, 44). Fel kellene tárni a múltat, amíg vannak tanúk, hogy az utókor ne jusson téves következtetésekre (TV, 99, 100, 102, 104), javasolja. Bart-

ha Réka vele készített interjújában is szóba jönnek a besúgás
mindent átható, kontrolláló, elbizonytalanító hatásmechanizmusai a cenzúra alakváltozásainak szemléletes példáival karöltve, miszerint az ideológiai bizottság helyett – Ceaușescu
bukása után – már a papok tehetnek javaslatot bizonyos módosításokra, ahogy előtte muskátlikat cseréltek ki (nemzeti)
színük miatt egy előadásban. A színház kiterjedésében él a súgás szó politikai, színházi, kontinuitásra utaló és más köznapi
jelentéseivel: „Akik súgnak nekünk”, „Súgó nélkül”, „Súgók
mellett besúgók”. A „Zaklatott világunk: avagy Szegény kicsi
szakmám” és az azt követő „Kitántorogtak a művészvilágból”
és „Színpadon kívül” (TV) című fejezetekben együtt említi a
#metoo- és az ügynökügyeket. A szexuális zaklatások kapcsán is szóba hozza a nyilvános vallomástétel és felelősségvállalás kívánalmát, amire nem lát példát az összmagyar közéletben. Sajnálja, hogy széles körű szembenézés és tisztázás híján
a színházon maradt a szégyenfolt. Az elkövetők nem vállalták
nyilvánosan tettüket, „félszájjal” kértek bocsánatot. „Az első
gondolatom az volt, hogy a rajtakapott emberek hogy a fenébe
29

recenzió
nem tudtak bocsánatot kérni?” (TV, 72) Szabó István filmrendező gyónására is az egész ország várt, ám az elmaradt.
„Nem volt képes a szembenézésre, a gyónásra.” (TV, 71)
A színházművészet kontextusában, azzal hasonlítva említi
jelzésszerűen: „Utána legalább megmarad(t)nak a filmek.” A
kritikám címéül választott lehetséges folytatás irányába tesz
egy lépést: „A színpadra állított előadásokban, gondolom,
számtalan olyan helyzet volt, ahol valaki valamilyen bűnéért
megbánást kellett tanúsítson. Ők miért voltak képtelenek
legalább egy halvány bűnbánatra?” (TV, 72)
Leendő művészetszociológiai, alkotáspszichológiai és
-etikai, a befogadást, a művek egzisztálását az alkotó biográfiai kontextusában vizsgáló kutatásokra inspirálhatnak
Gáspárik Attila nyílt, őszinte hangú, ám némileg hevenyészett szövegezésű problémaartikulálásai. Kissé féloldalas és
kusza a gondolatmenete a több évtizeddel később a nyilvánosság elé tárt traumáról, ami a szerző szerint nem hoz
lelki békét (TV, 74). Érdekelne a sokoldalú színházcsináló
véleménye, hogy a művészet eszközeivel, irodalomban, színházban, ezek segítő potenciáljával terápiás feloldáshoz is
el lehet-e jutni. Ismertek Polcz Alaine, Péterfy-Novák Éva,
Fahidi Éva példái, kár, hogy erre az ösvényre, a színpad kínálta katarziséra nem tér rá a szerző. Éppen a marosvásárhelyi A rendezés című Bartis-előadás foglalja magába mind a
besúgótematikát, mind az egyéni érintettség kérdését, a felelősséghárítás, a munkafolyamat alatti zaklatás és a darabban
próbált darab intenciói szerinti személyes (fel)zaklatás problematikáját, melyben összeolvad magánélet és művészet. A
színház kiterjedése című könyvében Parászka Miklós beszél
neki az alkotófolyamat pszichés veszélyeiről: „A Bánk bánt
gyötörtük annyira, hogy a lányok pszichiátriai kezelésre szorultak” (TV, 123).
Ajánlataiból, amelyekkel a szerző tematizálná a színházi
közéletet, betűhíven idézek. Sokallja a teatrológiai szakmunkákat, hiányolja a határozott színikritikát („Reszketünk a
reakciókért […]. Sokkal többen elviselünk, mint amennyit
mutatunk”; TV, 98), rákérdez arra, hogy miért nem követi a
kritikus a színész fejlődési ívét, s rámutat, hogy eszköztáruk
gyarapításához tanácsot várnának kívülről. A színházi intézmények működésével kapcsolatban is, írja, kemény véleményeket fogalmaztak meg a múltban a vérbeli kritikusok,
„olyanokat, amelyek ma szinte elképzelhetetlenek” (TV, 95).
Nem gondolom, hogy napjainkban az intézménykritika hiányozna: a színházi szakírók bőségesen foglalkoznak strukturális kérdésekkel is. Az előadásokon túli, azok mögötti viszonyok feltérképezésének igénye és társadalmiasítása mások
írásaiban is megfogalmazódik, lásd a Színház folyóirat 2017.
végi körkérdésére adott válaszokat a színikritika esetleges
abuzív voltáról („Zaklat-e a kritika?” című összeállításunk
2017. december 6-án jelent meg a szinhaz.net-en – a szerk.).
Kár, hogy a szerző ritkán számol a magáéhoz akár hasonló
véleményekkel, kevéssé támaszkodik rájuk, alig idéz kortársaktól, kollégáktól, pedig az általa is hőn óhajtott párbeszédet
így gyarapíthatná: kapcsolódva meglévő, artikulált gondolatokhoz, vitapozíciókhoz. Gáspárik Attila mintha főként a bátorítást, az együttérzést igényelné a színésszel, akinek iszonyú
nehéz kiállni a deszkákra még annyiszor a bemutató után elhangzó elmarasztaló vélemény után. „[É]n kikérem magamnak, amikor egy dramaturg egyenrangú akar lenni azzal, aki
kiteszi az arcát este” (TV, 106) – a szerző teljes természetességgel a színésszel azonosul tehát, ami életútja, képzettsége ismeretében nem meglepő, hiszen ő is az(on a szakon végzett);
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figyelemre méltó ez a természetes és folytatólagos együttérzés a
nézőpontban, a többes szám első személy használatában.
Érzékeny pontra tapint a színész lelkesítésében, itt érhető
tetten eredendő színészpártisága: nyomatékosítja a kritikus
felelősségét, amikor az a kitettségében rendkívül sérülékeny
színészről nyilatkozik. Olvashatjuk e könyveket színészi látószögből írt publicisztikáknak az azóta a marosvásárhelyi
egyetemen oktató, egy időben rektor Gáspárik Attilától, aki
most vezérigazgató a marosvásárhelyi színházban, s a szakma
és holdudvara számos metszetében volt és van jelen. Párbeszédet és orientációt vár a színikritikától: „Szinte megszűnt a
kritika, illetve mostanság nem tölti be azt a híd-szerepet amelyik hatékonnyá tenné a párbeszédet alkotó és néző között. /
Nem löki orrba a fantáziátlan színházakat, nem lelkesíti az alkotó válságba került színészeket, nem mozgósítja a közönséget” (TV, 96). „Szeretném, ha segítene a nézőnek tájékozódni,
a színháznak tükröt tartani” (ASZK, 90–91, „PERBE KÍVÁNOK SZÁLLNI… a színikritikai gyakorlattal”). Az alkotók
és a nézők közti kommunikáció közegének szeretné tudni a
kritikát, s a művek feldolgozásához nyújtandó segítséget tekinti feladatának, amivel részben egyetértek, s találkozom
ilyen kritikákkal is. Nem tűnik úgy nekem, mintha megszűnt
volna a műfaj, inkább csak, mint annyi minden, amiben a
gyors reagálás elengedhetetlen, átkerült nagyrészt az internetes lapokba. Valóban kár, hogy a nyomtatott napilapoknak és
hetilapoknak nem része evidens módon a színikritika, mint
még néhány évtizede is volt. Menedzseri, kommunikációs
szakemberi mivolta nyilvánul meg Gáspárik azon óhajában,
hogy minden lehetséges közösségi felületen népszerűsíttetné a színházat: „Minden klasszikus és korszerűnek mondott
formában az alkotóknak párbeszédet kell folytatnia azokkal,
akiknek körében kiteljesedik, egyáltalán létrejön a színpadi
alkotás: a közönséggel” (TV, 92). Szép számmal vannak ilyen
megvalósult kezdeményezések, hasznos lett volna, ha a szerző
az erdélyiekről bővebben tudósítana. A „Bevétel a kabátmegőrzésből” című fejezetben a fizető nézők arányáról értekezik,
s betiltatná az „ingyen koncerteket”: azokat a szabad belépésű
rendezvényeket, amelyeket közpénzből fizetnek, és amelyek
sportszerűtlen riválisai, konkurenciái lesznek így a színháznak (TV, 85). Gyanítja, hogy a kritikák iránya nem független a szponzortól: jó lenne közzétenni mindig, veti fel, ki támogatta az ott tartózkodást, amelyből az írás születik. Örök
téma, vélem én is, hogy némileg nehezíti az objektív kritikát, ha a színház biztosítja az odautazást, szállást. „Innentől
kezdve lehet élesen fogalmazni egy vendéglátóval?” (TV, 94)
A tiszteletjegyet, ha kapunk, azért csak nem kellene szégyellni, mondom már én, igaz, ezt a szerző sem kérdőjelezi meg,
tudván, hogy a lapoktól érkező honoráriumból nem futná
teljes árú jegyre. További pragmatikus, megszívlelendő szempontokat sorol Gáspárik a színházi világ átláthatóságáról,
szervezeti viszonyairól, például a promóciós anyagok és a kritika összecsúszásának veszélyeiről, ami a kevéssé bennfentesek számára megkülönböztethetetlenné teszi őket.
Egyik-másik felvetése alapul szolgálhat a színház társadalmi konnotációinak vizsgálatához, szorgalmazza is a szerző
a tisztázó diskurzusokat. E kortársi problémák említésén túl
hosszan bemutatja a nagy elődöket, az erdélyi színházcsinálókat: Lohinszky Lorándot (levelet is ír a halott Mesterhez; TV,
65), Kovács Györgyöt (például a középszer langyos vize és az
örökös nagyterem-fóbia kapcsán; ASZK, 9–26), faggatva örökségüket. Írásaikat tükörként, viszonyításként használva gondolkodik például az erdélyi társulatok állapotáról s a színész-

képzésről (ASZK, 42–43), amiről hosszasan elmélkedik másutt
is. Taub János mondja neki: „Kevesen értenek ahhoz, hogy a
szakmát tantárggyá tegyék...” (ASZK, 72). Ily módon köt össze
múltat és jelent gyakran több szempontból, személyes emlékek,
visszaemlékezések alapján is. A laikus rácsodálkozik, hogy egykor teljes repertoárral ajánlotta magát a színész a színházakba
(TV, 56), elküldve a listáját azokról a szerepekről, amelyeket
kívülről tudott. „[A] színész az egyetlen, aki egyszerre alkotó
és alkotás” (TV, 35), írja, s felteszi a kérdést, és számba veszi
(jobbára már halott) szakírók válaszait arról, meddig színész a
színész, s arra jut, hogy addig, ameddig azonosulni tud a színház szellemiségével. „Akadnak olyanok is (szeretnék közéjük
tartozni) akiknél a színész fontos alkotó szerepet kap. Ebben a
színházban a rendező más művésztársakkal együtt, nem az írói
szándék »egy igaz útját« keresik, nem a nézőt akarják kiszolgálni mindenek felett, nem csak »a tartalmas időtöltést« biztosítják, hanem megismételhetetlen egyedi alkotás létrehozására
törekednek” (TV, 33). A közvetlen, személyes alkotói attitűd, az
egyedi és korszerű: a ma hangján érvényes, nem anakronisztikus művészi megszólalás érdekli (TV, 34, 111).
Könyve elején érdekes, érzékletes példákat hoz tehetség és
siker viszonyáról az erdélyi színészet közelmúltjából. Olyan,
otthon elismert színészekről, akik semmit nem csináltak másként, miután áttelepültek Magyarországra, ám ott szinte észrevétlenek maradtak; olyanról, aki egy hirtelen megképződő
űrt tudott betölteni, s így a típusa érvényesülni tudott; s arról,
akinek nem volt szerencséje, mert egy hasonló karakter elnyomta a pályán, a színpadon, színházában (TV, 25–32). Szókimondó, élőbeszédszerű, lendületes publicisztikák ezek néhány cikk után bibliográfiával (a múltból idézett vélemények
után közli, a maiakkal nem kíván foglalkozni; ASZK, 90), valamint lényegre tapintó, kényes témákat publikus térbe hívó
interjúk: hol ő a kérdező, hol ő a kérdezett (Kovács Bálintnak
említi: az MMA legalább két tagja jelentett a Securitaténak,
ASZK, 129). E két, vegyes műfajú kötet anyaga tehát sokfelől érkezik; kérdés, mennyire elegáns a vele készült interjúkat
bevenni, melyeknek értelemszerűen nem ő a szerzője, s hogy
korábbi könyveivel, így a Kovács György 100-zal miért van
annyi jelöletlen egyezés. A filológiai aprómunka hiánya mellett szembetűnő az írásmód pongyolasága; az a nyelvi, formai,
stilisztikai, tipográfiai igénytelenség, amely néha oldalanként
több hibát is okoz, jellemzően a korábban még nem publikált szövegekben, ám nem csak ott. A szerző gyakran nem
tesz vesszőt tagmondatok közé, rendkívül bizonytalan ennek
az írásjelnek a használatában: „színház, mint intézmény”
(ASZK, 43), „színháztudományról, mint fogalomról” (ASZK,
74), „Az országos, és nemzetközi sikerek” (ASZK, 42). A következő (hibás) tulajdonnévi alakokba botlunk: Spíró (TV,
93; ASZK, 88), Márton László (nem az íróra gondolva; TV,
69), Ceausescu (TV, 59; ASZK, 117), shakespeari (TV, 34),
Serban, Purcarete (TV, 22), Auschwitz-i (mondat közben,
ASZK, 38), Nádasy (Nádasdy helyett, ASZK, 85). Bátor színházi-közéleti kérdésfelvetéseinek gondolatébresztő volta,
megállapításainak, töprengéseinek érvényessége a nyelvi-filológiai réteg elhanyagolásával, a szöveggondozás alázatának,
a kutatói türelemnek a hiányában veszít megszólító erejéből.
Írásai a nagyközönségnek szóló karakteres, szenvedélyes és
szórakoztató publicisztikák figyelmet megragadó címekkel –
a koncepció és a megvalósítás zavaró kérdőjeleivel.
A színház kiterjedése, Budapest: Pont Kiadó, 2016, 136 oldal, 2730 Ft
Teátrális világunk, Budapest: Pont Kiadó, 2018, 119 oldal, 2730 Ft
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adorjáni panna

átmenni az időn
Gondolatok Marina Abramović Walk Through Walls című könyvéről
Pontosan emlékszem arra az egyetemi reggelre, amikor
Visky András tanárunk az egyik órára behozott egy vaskos
Marina Abramović-albumot. Aznap rengeteg videoanyagot
néztünk meg a performanszairól, és a világ, amely akkor
megnyílt előttem, egyszerre volt merőben más mindennél,
amit addig a színház kapcsán tanultam, és megdöbbentően
ismerős. Mintha Abramović munkáinak és művészi hitvallásának feltárása által valami olyasmi vált volna számomra
egyértelművé, amit bár tárgyi tudás szintjén nem ismertem,
zsigerileg azonban mindig is értettem. Kétségtelen, hogy az
a típusú radikalitás, amelyet Abramović képvisel, nemcsak
azért volt olyan elementáris hatással az európai színház- és
performanszművészet alakulására (és rám), mert a 20. század második felében felfedezőként a művészet néhány szűz
területét hódította meg, illetve ismeretlen előadásnyelveket
honosított meg, de azért is, mert Szerbiából és nőként lett
a világ egyik legismertebb és korának egyik legjelentősebb
performanszművésze. Abramović munkássága iránti érdeklődésem a 2010-es The Artist Is Present című performansz idején tetőzött, hiszen annak az alkotásnak az internet közvetítésével a maga valós idejében én is tanúja lehettem. Ez volt az a
munka, amelyik Abramovićot nem egyszerűen berobbantotta a mainstream köztudatba, de tulajdonképpen nemzetközi
sztárrá tette (nagyban köszönhetően a különféle hírességek,
főként Lady Gaga látogatásának a performanszon). És ez volt
az a pillanat is, amelytől kezdve a performanszművész munkássága szinte azonnal elkezdett hidegen hagyni.
Marina Abramović Walk Through Walls (Falakon átmenni) című memoárja részletesen és olvasmányosan mutatja be
azt az utat, amely a kommunista Belgrádból és a börtönné
vált családi házból először Amszterdam és Nyugat-Európa,
majd a nemzetköziség és a széles körű szakmai elismertség
felé vezette őt; azt az utat, amelyet a festészettől az Ulayjal való
szoros együttműködésig, majd a szólódarabokig, a hosszú
időtartamú (long-durational) és a testet maximálisan igénybevevő (endurance) munkáktól a videoperformanszokig és
a grandiózus színházi előadásokig, a belgrádi Egyetemi Kulturális Központ szerény kiállítótereitől a velencei Biennálé
Arany Oroszlán Díjáig járt be. Abramović egyedülálló módon mára olyan hírnévre tett szert, ami lehetővé teszi, hogy
valóságosan túllépjen a művészi elit kiszámítható közönségén, és akár tömegekhez szóljon, gyakran olyanokhoz, akiket egyébként a performanszművészet – de talán semmilyen
művészet – nem érdekel. Vitathatatlan a hatása olyan hollywoodi illetőségű sztárok munkásságában is, mint James Franco, Jay-Z vagy Lady Gaga, akikkel nem mellesleg valamilyen
formában mind együtt is dolgozott. Számomra, aki Marina
Abramovićot elsősorban az olyan munkákból ismerem fel,
mint a Rhythm 0, a Thomas Lips, az Imponderabilia vagy a
Balkan Erotic Epic, és aki őt – más performanszművészekhez
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hasonlóan – érint(het)etlennek képzeltem, a művész megjelenése a popkultúra elitklubjában meglehetősen zavarba
ejtő volt. Zavaromat nemcsak művészi elitizmusom okozta
(amelyet nagyon nehezen vakar le magáról az ember, hiszen
a művészi oktatás minden szintjén ezt sulykolják minduntalan belé), hanem az is, hogy nem tudtam felfogni, mit jelent
pontosan az, ha a művészi alkotás kontextusa a popkultúra
szabályainak megfelelően robbanásszerűen, egyik percről a
másikra, és a viralitás értelmében változik meg. Mindenesetre
ebben a hirtelen kontextusváltásban valamilyen feszültséget
véltem felfedezni.
A kontextus körüli kérdésekre könyvében Abramović
maga is többször reflektál, bár nem derül ki egyértelműen, hogy mi az ő személyes álláspontja. A Seven Easy Pieces
megszületése kapcsán arról ír, hogy a performanszművészek
munkáit eltulajdonítják, „minduntalan ellopják, és a divat, a
reklám, az MTV, a hollywoodi filmek, a színház stb. kontextusába helyezik”, majd arról, hogy szerette volna újjáéleszteni azt
a közösséget, amely a hetvenes években összetartotta és értelmezte a performanszművészetet, és a kétezres évekre teljesen
megszűnni látszott. A Seven Easy Pieces, mint Abramović tanúsítja, ezt a közösséget jelenítette meg újra azoknak az embereknek az együttléte által, akik hét napon keresztül nézték
őt, visszatértek a barátaikkal, a performansz ideje alatt kapcsolatokat építettek egymással és közvetve az performerrel, és
akik számára feltárult annak a lehetősége, hogy a lényegileg
mulandó performanszművészet átörökíthető a jövőbe. Később
Abramović személyesen járult hozzá, hogy a kontextus megváltozhasson, de nem azáltal, hogy közszereplővé vált, akit
idéznek és felismernek, akiről pletykálnak és akit figyelnek,
hanem azáltal, hogy sztárokkal dolgozott együtt, például Jay-Z
Picasso baby című hosszú időtartamú performanszában, megjelent James Franco oldalán az Iconoclasts tévésorozat egyik
epizódjában, Riccardo Tiscivel megrendezte a Givenchy SS
2016-os divatbemutatóját stb. Mindig is a radikális és többnyire marginális kísérletek és újítások alakították a mainstream
művészetet és kultúrát, de az meglehetősen új jelenség, hogy
a viralitásnak köszönhetően a radikális munkák és alkotók
forszírozott azonnalisággal bekerülnek a mainstreambe. Feltevődik persze az a kérdés is, hogy van-e lényegi különbség
a művészet mainstreamjébe és a popkultúra krémjébe való
áttörés között: az előbbit jelöli az, amikor Marina Abramović
elkezd Európa legfontosabb múzeumaiban dolgozni, és hatalmas költségvetéssel hoz létre négyszáz patkánnyal, százhúsz
különféle kultúrából érkező szerzetessel vagy nyolcvanhat
iskolás korú gyerekkel előadásokat, esetleg nemzetközi ösztöndíjjal Brazíliába utazik, ahol kristályokat gyűjt az ún. „mulandó tárgyak” (transitory objects) installáció-sorozatához; az
utóbbi pedig akkor történik meg, amikor egyszer csak munkássága a sztárkultúra részeként értelmeződik. A korai időszak
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eszköztelen, egyszerűségre törekvő munkáit tekintve mindkét
elmozdulásnak ára van, de míg az európai művészi elitbe való
belépés a kanonizáció folyamataként fogható fel (Abramović
és kortársai felnövésével csiszolódott ki tulajdonképpen az a
mára már biznisszé merevedett nemzetközi fesztivál- és intézménystruktúra, amelyben korunk mainstream színházi
művészei sürögnek-forognak) – és járulékosan ennek köszönhető, hogy az egyetemen én magam is megismerhettem
a performanszművész munkáit –, addig a popkultúra krémjében való megjelenés tudatos döntést feltételez arról, hogy az
alkotó úgy tekinti, az eredetileg kapitalizmus- és piacellenes,
radikalizáló és politizáló performanszművészet ebben a kontextusban is értelmezhető. Azonban az a naivitás, amellyel a
magáról elnevezett intézet megalapításáról ír, azt
engedi feltételezni, hogy
Abramović nincs tisztában
a fentebb sorolt kontextusok, következésképpen a
saját döntései politikusságával. Ennek körüljárása
helyett azt taglalja, hogy a
művészetet az élet részévé kívánja tenni, illetve
mekkora örömmel tölti
el, hogy széles és változatos összetételű közönséggel tud kapcsolatba lépni
például az Abramovićmódszer segítségével. A
pénz, a dizájnerruhák és
az őt élete második felében
körülvevő luxus kapcsán
pedig kijelenti, hogy eleget
szenvedett és sínylődött
azért, hogy most nyugodtan élvezhesse a jólétet. Ez
utóbbival nehéz vitatkozni,
főként azért, mert az érvelés előfeltételezi, hogy az alkotói létezésnek csupán ez a
két pólusa lehetséges: járni
a világot egy furgonnal, életünk szerelmével, egyben
állandó alkotótársunkkal
meg egy örökbefogadott
kutyával, magunknak kötni a gyapjúpulóvereket, és
projektről projektre élni,
vagy hatemeletes házban
lakni Amszterdamban, és a világ hírneves intézményeinek
csinálni nagyratörő és drága performanszokat Givenchy jelmezben.
Van még egy naiv elképzelés, amely végigvonul a könyvön, és amely mindennél zavaróbb: Abramović gyarmatosító
tekintete és sekélyes, ezoterikus Kelet-imádata. Egy olyan alkotó, akinek lehetősége volt ausztrál őslakosokkal tölteni fél
évet, aki rendszeresen hónapos lelkigyakorlatokon vesz részt
tibeti szerzetesrendeknél, aki Dél-Amerikába utazik a sámánjaihoz, ha szerelmi csalódástól gyötrődik, kétségtelenül átlagon felüli érzékenységgel rendelkezik a különféle keleti kultúrák iránt, és tulajdonképpen magánügy, hogy hogyan gyógy-

ul, töltődik fel, milyen hit és meggyőződés hajtja. Abramović
viszont nemcsak magánszemélyként privilegizált, hanem
alkotóként is az, hiszen az utazgatásai során megismert embereket, rituálékat, szokásokat, történeteket direkt módon
hasznosítja saját munkáiban, mintegy ezek által is bizonyítva
a művészet gyógyító, emberfeletti erejét. Az idő nem tett jót a
diktatúra által sújtott Kelet-Európából kiszabadult, és az öntelt nyugat-európai fehér ember kolonialista játszóterén felnőtté vált művészeknek, akiket ma nemcsak az Európa-centrizmusra, a mindenkori elnyomásra és egyenlőtlenségekre
sokkal érzékenyebb művészközösség figyel árgus szemmel,
hanem – Abramović esetében – az a szigorú és nehezen
megbocsátó széles közönség is, amelyet megnyerni látszott
a performanszművészet
számára. Az utóbbi viszonyulása
Abramovićhoz egy kis netes
böngészéssel könnyedén
megismerhető.
A könyv relatíve
gyorsan ér véget, a közelmúlt és jelen eseményeit
Abramović úgy sorjázza,
mint aki a portfóliójából
olvas fel, a kezdeti munkák körüli töprengés és
izgalom teljességgel hiányzik ezekről az utolsó
oldalakról. Én magam
talán nosztalgikusan az
első pár évtized munkáival azonosítom Abramovićot, de mintha ezzel
nem lennék egyedül:
Abramović állandónak
mutatja magát, olyan
művésznek, akit alapvető
kérdések hajtanak, és aki
ezekre egy életen át keres
könyörtelen válaszokat,
csakhogy ezek a kérdések bizonytalan tapogatózásokká satnyulnak a
könyv végére. A felgyorsuló idővel, a hírnévvel
és a kontextusváltásokkal
nem jár sem újjászületés,
sem újragondolás, de elvonulás, elcsendesedés
sem. Vajon elkerülhetetlen, hogy alkotóként egyszer csak megtorpanjunk, elégedetten hátra dőljünk, ellustuljunk? – kérdezem, és fejemben végigfuttatom azt a rengeteg színházi és egyéb alkotót, akiknek
a munkáit húszévesen még csodálattal habzsoltam, és akiket
mára jobb esetben unalmasnak és érdektelennek, rosszabb
esetben pökhendinek és elnyomónak gondolok. Számomra
egyértelmű, hogy nekem fiatal alkotóként az a dolgom, hogy
kielőzzem az előttem járókat, de a befutott, idősebb alkotóknak mi a feladatuk?
Marina Abramović, Walk Through Walls, New York: Crown Archetype, 2016, 304 oldal
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kővári orsolya

a karakter
karaktere
Katona Lászlóról

Roszik Hella és Katona László a Nézőművészeti Kft. Kivettem a fejemből egy
gömböt című előadásában (r. Rusznyák Gábor). Fotó: Tarják Orsi

Erős mimika, helyenként elnyújtott hangzatok, kissé darabos mozgás, temperamentum, karikírozó hajlam. Elvben marginalitásra predesztinált, gyakorlatban folyton és önkéntelenül középpontba kerülő színészalkat. Főszereplőként
nem igazán főszereplő, mellékszereplőként nem igazán mellékszereplő, epizodistaként nem igazán epizodista. Arisztokratikusnak termete dacára sem
mondható, annál puhább és gyermekibb. Bohóc. Maszktalan, emberarcú,
mint Watteau magányos Pierrot-ja. Felbukkanása óta a magyar színházi élet
egyedülálló karaktere. Nagyon szeretik a nézők.
A szimpátia Színházi Lacika körül kezdődött. Még a Krétakörkorszakban, a fősodorból azonban kilógva született meg a Nézőművészeti Főiskola, amely első ránézésre kétséget kizáróan a
Kapa–Pepe-show folytatásának tűnt. A budapesti nagyközönség köreiben akkortájt nem sok vizet zavart a színlapon szereplő harmadik név. Majd a múlt századfordulós teátrumi kárpitokra hajazó ruházatban megjelenő Katona László Kubrick
2001: Űrodüsszeiájának felütését idéző jelenetben szemléltette a
színházi néző születésének körülményeit. A szituáció is vicces,
szó se róla, de a jelenség volt az, ami mindent vitt. Katona úgy
illeszkedett a környezetbe, mint egy jó szemmel, műgonddal
választott bútordarab, amely nem nélkülözhetetlen, de az egész
szoba képét megváltoztatja.
Ugyancsak látványos figurája volt Zsoli, Hajdu Szabolcs
filmjének (Macerás ügyek) nyurga, lakótelepi szerelmese. Feltűnése a gyerekzsúron hálás belépő.
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Katona László magyar városban gyermekeskedett Ceauşescu Romániájában. Nem úgynevezett gulyáskommunizmusban, hanem simában. Látszólag normális mindennapok egymásutánjában, észrevétlen sajátította el a félelemmel teli létezést, érezve a felnőtt környezet csendes szorongását. Tizenkét
éves a román forradalom idején. Egyszer azt mondta, abszurdnak tűnhet, de valamiért örül, hogy megélte azt a korszakot.
Az akaratlan cipelt lelki teher, a hajnali öt és hét óra közötti sorban állás a fél liter tejért, az etnikai konfliktusok eseményeit kísérő rettegés nem barikádozódtak el a múltban. Ha
valamit nagy általánosságban elmondhatunk Katona Lászlóról: fentiek egyenes következményeként több mint másfél évtizede a független színházi szcéna kimeríthetetlen „kisembere”. A hatalomért folyó harcban részt nem vevő, de a hatalom
nyomását elszenvedő, attól alattomosan szorongatott, vagy
éppen az elfojtások béklyójában hasztalan kapálózó embertí-

portré
pus konyhakész megtestesítője. Ilyesmit eljátszani nem lehet,
ez hozott anyag.
Mindezek esszenciáját adta Medvegyenko tanítóként Schilling Árpád Sirájában (sic!) és évekkel később Rosencrantz szerepében Frunză rendezésében (Rosencrantz és Guildenstern halott). Előbbiben színésztelenítik, nem mutathatott eszközöket,
magából kellett megfogalmaznia a tanítót, utóbbiban pedig pont
az absztrakción, a virtuóz eszközhasználaton, a színészi játékon
volt a hangsúly.
Intim közelségbe hozni és teljesen elidegeníteni – egyik sem
alapvető jellemzője Katona színészetének. Viszont a kiszolgáltatottság, a tehetetlenség, a valami után létezés alapélményét minden körülmények között megrendítően közvetíti. Ez az alapélmény határozza meg a mélylélektanhoz és az abszurdhoz fűződő
viszonyt is. Ez a hozzáadott érték A gondnokban és a Mulatságban. Érdekes, hogy Mucsi Zoltánra és Scherer Péterre sem illik
az abszurd bármely válfaja, mindhárman máshonnan fogalmaznak, de sokkal inkább a szatirikus, mint a nihilista stratégia színészei. Igazán Katonának való példának okáért Danyiil Harmsz
csupa racionalitásból építkező irracionalitása. Az ártalmatlan
ábrázatok mögül kirobbanó pszichopaták megbízható specialistájaként laza eleganciával hozza Harmsz nyers humorát, bestiális
felhangjait. A Kivettem a fejemből egy gömböt kabaré, a kifejezés
legnemesebb értelmében. Nem vicces estecske, csikorgó aktualizálgatás, hanem éles, komoly, ám pillekönnyű filozofálás az
emberi létezés minden ízében tragikomikus voltáról – és megfejthetetlen szépségéről természetesen. Egy fogantatás története,
a szenvedélyes és az érzéki nő közötti különbség ecsetelése, egy
hirtelen felmerülő kérdés, mi jön előbb, a hét vagy a nyolc... A
két színész, Katona és Roszik Hella egy pillanatra sem engedi
feledni a rendszerben betöltött helyet, a történelem nagy mechanizmusába belecsöppent, de az események sodrában többnyire
értetlenül toporgók kényelmetlen és nevetséges pozícióját.
A nem maga, hanem magunk iránti részvétkeltés képessége
Katona egyik ütőkártyája. Játszhat autisztikus alakot, szerencsétlent, ostobát, dühöngő őrültet, szociopatát, szadistát, mazochistát, ordítozhat fröcsögő nyállal, kidüllesztett szemekkel,
izzadva vagy a mellét verdesve, a közönség nem határolódik el,
fészkelődve és kényszerű belső mosollyal, de elfogadja, hogy
ez a valami közüle való. A pszichopata srác a szomszédból. A
jégben leadott, zsidó szabadkőművesekről szóló eszmecsere
(Bánki Gergellyel) óta Mundruczó Kornél rendre ütősen alkalmazza ezen a terepen. Figurái kattantsága filmes műveltségről
vall, kicsit tarantinós, kicsit Chan-wook Park-os, kicsit orosz, és
autentikusan kelet-európai. Szívből jövő hibridek.

Legutóbbi bemutatójának, a Kiválasztottaknak frappáns kiindulópontja, hogy egyik napról a másikra nyomtalanul eltűnnek a zsidók. Ezt aztán követi elmaradt komolyzenei koncert,
sajtószemle a miniszterelnökségen, civil tüntetésszervezés fővárosi kávézóban, színházigazgatók csonka találkozója, és még
sok minden más. Borgula András rendezése (Jurányi Ház, Gólem Színház) nem elsősorban a magyar társadalomnak, a politikai elitnek vagy a színházi szakmának tart tükröt, mindez csak
háttérképszerű velejárója az előadásnak, és nem elhanyagolható
módon folyamatos humorforrás. Borgula azonban globális jelenségről, egy korántsem új keletű, ellenkezőleg, rendes kis múlttal
bíró gépezetről beszél. Katona alakításában nem egy átlagosnak
mutatott magyar apuka primitivizált, zsidózó karakterét figyeljük
szörnyülködve, hanem egy szerencsétlen gyalogot, aki bármelyik
másik gyalog is lehetne a sakktáblán. Szitkozódásai nem meggyőződést közvetítenek, inkább kígyót, békát kiált. A hangsúly
így az olajozottan működő gyűlöletmechanizmusra kerül át, a
rendszerszinten telepített fóbiák mindent és bárkit átitató mérgező erejére, e fóbiák tárgyának csereszabatosságára.
Hasonló a helyzet a Testvéresttel. Ha Scherer Péter egy történetet akart volna elmesélni, két színész is játszhatott volna egy
testvérpárt. Helyette egy színész mesél két történetet, két életutat,
amolyan betekintés jelleggel, sors-kockákban, érzékletesen firtatva a halál apropóján a testvéri viszony ellentmondásosságát.
Katona nem áll meg az egyazon gyökerek, mégis gyökeresen különböző életutak fölötti álmélkodásnál, sokkal inkább arra keresi
a választ, miként lehetséges, hogy az, akivel magától értetődően,
eredendően és eltéphetetlenül összekapcsolódunk, akivel életünk
jelentős részét töltöttük, valójában nincs is olyan közel.
Tízévesen lát egy román filmrészletet, amelyben egy férfi
nagyon megijed egy kutyától. Az iskolában előadja. Kamaszkorában a Kopó Blues Band gitárosa. 2000-ben kap diplomát
a Marosvásárhelyi Színművészeti Egyetemen. Egy évadra
szerződik Budapestre 2002-ben, Ficsúr szerepét veszi át Csányi Sándortól a Liliomban, és beugrik Vinnai András helyére
az újragondolt Woyzeckbe (W-munkáscirkusz), majd jön a
Hazámhazám, és Schilling a társulat emlékezetes átalakulásáig
foglalkoztatja. Azóta a Nézőművészeti Kft., a társadalmi impressziókat a nevettetés jegyében tálaló konglomeráció tagja.
Amolyan magyar Marx Brothers.
Katona nem esett abba a csapdába, hogy mindent megtagadva irtsa a Romániából hozott játékkultúra nyomait. Inkább nyitott többfelé. Nem elfelejtette, hanem beépítette a múltat. Maga
maradt. Ez lett a színészi szexepilje. A hibáit szeretik igazán.
Ha színpadra lép, azonnal magához öleli a nézőtér.
HIRDETÉS

HANGOSÍTÓ

A SZÍNHÁZ FOLYÓIRAT PODCASTJA

A #metoo kapcsán Fodor Annamária
színésznő, Kricsfalusi Beatrix színháztörténész és Rihay-Kovács Zita, a FESZ
ügyvezető-elnöke beszélget arról, meg
lehet-e fogalmazni számon kérhető módon,
hogy mi az, ami már "nem fér bele", hol a
határ. A moderátor Gócza Anita
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török ákos

vidéki táncrendek
és tánctrendek
Két és fél évvel ezelőtt itt ejtettük el a vidéki tánctagozatok pályaívének fonalát: „Az immár önálló együttessé vált Miskolci
Balett egy történetmesélésre építő, azon belül változatos tematikájú táncszínházi repertoárral kínálja meg a közönségét.
A Kecskeméti City Balett a színpadi tánc több megszólalásmódjában hoz létre előadásokat, miközben egy virulensen fejlődő,
tudatosan építkező tánctagozat meggyőző benyomását kelti.
A GG Tánc Eger egy teljesen új tagozat létrehozásába és felépítésébe fogott, gondját viselik a táncosoknak, és megvan az
akarat a szélesebb spektrumra való nyitásra is. Hogy mindez
mire lesz elég, az innen még nem látszik.”1
Miskolci Balett – Régi-új utakon
Kozma Attila művészeti vezető többször is elmondta, hogy „kinevelődött” Miskolcon egy kortárs táncot szerető és értő közönség, ezért a közismert történetek színpadra állítását megtartva
szeretne a progresszió felé is nyitni látványban, mozgásban és témákban egyaránt. Az idén áprilisban bemutatott Julie kisasszony
vélhetően ezt a bevállalós oldalt lett volna hivatott erősíteni a
Miskolci Balett legkisebb játszóhelyén. Velekei László koreográfusként azonban nem tudott kibújni a saját bőréből. Ami nem is
feltétlenül baj. Velekei már az Anna Kareninában is csúcsra járatta a miskolci táncosokat a maga feszes és technikás, a neoklas�szikus balettet kortárs mozdulatokkal elegyítő mozgásvilágával.
A Julie kisasszonyban sincsen ez másképpen, ahol a 19. századi
miliőt idéző, mégis kortalan díszletek és jelmezek finoman eltartják tőlünk a férfi és a nők közötti élet-halál harcot, amit a közelség az arcunkba tol.
A másfél szobányira sűrített, ebben az esetben kissé melodrámaira hangolt érzelmeket a táncosok megejtő erővel szervírozzák (az általunk látott előadás főszereplői: Mohai Cintia,
Kovalszki Boglárka és Dragos Dániel), még akkor is, ha a Miskolci Balettre jellemző arcjátékot helyenként most is túltolják
(leginkább az egyébként kiváló Kovalszki Boglárka). A miskolci
táncosok szemmel láthatóan színészi jelenlétben és játékban is
járatosak, ám az érzelmek hangsúlyos megjelenítése az arcon
grimasszá hatványozódik a zenével és mozgással amúgy is
megfeszített pillanatokban. Ilyen közelségben különösképpen.
Velekei László koreográfiája nem akar többet, mint elmesélni
egy érzelmekkel és indulatokkal teli drámai történetet, amit
alapvetően teljesít is.
A közismert irodalmi és/vagy filmes sikertörténetek színpadra állításának fősodrát többek között a Casablanca képvi1
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Török Ákos, „Honnan hová? A vidéki tánctagozatokról / Miskolc, Eger,
Kecskemét”, Színház 49, 6–7. sz. (2016), https://szinhaz.net/2016/08/09/
torok-akos-honnan-hova/.

selte idén Miskolcon. Kozma Attila egy lezuhant repülőgép
köré komponálta az egyik leghíresebb filmes szerelmi sztorit.
Ha valaki mégsem lenne tisztában a történettel, nem biztos,
hogy ebből az előadásból össze tudja rakni, ám a (helyenként
kissé modoros módon) jenetekre tagolt táncmű itt is teljesíti
a vállalását: kifejezetten izgalmas és kellemes zenékre, jó előadókkal megszületik egy látványos kiszerelésű, II. világháború
előtti szerelmes mese. Ami vélhetően eredeti helyén, a Miskolci Nemzeti Színház Kamarájában erősebb vizualitással, feszesebben és gördülékenyebben pörög, mint más helyszíneken.
A progresszívebbnek szánt és akár kényelmetlenül húsbavágó vonalat leginkább a tizenhét évvel ezelőtt készült Fekete zaj
című előadás képviseli, amely tavaly felfrissítve került vissza a
miskolci repertoárba. A táncdarab egy korabeli, de most is legalább annyira aktuális hírből született, amely alapján Ditzendy
Attila írt egy novellát, amelyet pedig Novák Péter rendezett és
Kozma Attila koreografált színpadra. A színpadi történetben,
amely a fiatalok cél és értékek nélküli létéről, valamint a romákkal szembeni zsigeri elutasításról szól, négy fiatal heccel
fel, majd öl meg egy idős cigányembert. A fontos és fájdalmas
felvetés egészen más hangon szólal meg, mint a Miskolci Balett
korábbi táncos ajánlatai.
Lélegzésnyi közelségből nézve különös és szinte kellemetlen
élmény a hol nyílt, hol fojtott agresszivitással felturbózott naturalista színészi játék, amellyel a két fiú (Dragos Dániel, Dávid Patrik) jelen van és végigviharzik az előadáson. A két lány (Mohai
Cintia, Szűcs Boglárka) egy ilyen helyzethez illően kevésbé sarkos figurákat formál, amihez a megfelelő mozgásokat sem mindig kapják meg, és az árnyaltabb alakok színészi felépítése sem
sikerül maradéktalanul. A fiúk így egyszerűek, mint a faék, a lányokat viszont egy-egy csavartabb szituációban nem lehet érteni.
A téma fontossága, a mozgások értő kézzel komponált, érzékletes vehemenciája és Szegedi Dezső megejtő tisztasággal
életre keltett cigányembere ellenére a Fekete zaj egydimenziós marad: plakátszerű, már-már demagóg egyszerűséggel
mutat fel egy összetett problémát. Ráadásul az előadás naturális és jelentéses (költői) szintjét sem sikerül összehozni. Az
egyik jelenetben az idős cigányember megpróbál az őt heccelő agresszív fiatalok közé felmenni egy asztal tetejére, akik
ezt nem engedik. Noha a jelenetsor érzékletesen utal a romák
beilleszkedésének tényleges nehézségére, a helyzet színpadi
igazsága finoman szólva is sérül: ugyan mi keresnivalója van
egy testes, idős embernek (akár cigány, akár nem) egy olyan
asztalon, ahol csak vele ellenséges fiatalok vannak, és ők is
alig férnek el rajta? Ami metaforaként pontos, az a színpadon
szinte teljesen értelmetlen. A fiatalok figurái és viszonyai, illetve maga a történet is árnyalatlan, így a szörnyülködésen
és lélekemelő hümmögésen túl nem sok dolgunk tud lenni
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Kecskeméti City Balett: Bolero. Fotó: Walter Péter

az előadással. Ezzel együtt a Fekete zaj repertoárra vétele a
Miskolci Balett egy izgalmasnak ígérkező régi-új oldalának
lehetőségét jelzi.
Kecskeméti City Balett – Zenére hangolva
A Kecskeméti City Balett Barta Dóra művészeti vezetésével –
közönségbarátabb regiszterében – közismert drámai, zenei és
operaklasszikusokat állít színpadra a táncos történetmeséléstől minimum egy fokkal elemeltebben (Rómeó és Júlia, Bolero), vagy éppen egy karakteres rendezői-koreográfusi ötlettel
„megbolondítva” (Carmen). Hasonlóan artisztikus táncnyelven
fogalmazott stúdióbemutatóik általában még távolabb lépnek a
jól ismert történetektől, ami minden bizonnyal próbára teszi a
kecskeméti nézőket még akkor is, ha ezek az előadások témájukban és megszólalásmódjukban kevésbé bevállalósak, mint
például a miskolci Fekete zaj sötétebb tónusú naturalizmusa.
Ravel repetitíven zakatoló, fokozatosan erősödő Boleróját
Réczei Tamás rendezőként és Barta Dóra koreográfusként finoman show-szerűre hangolt ecce homoként állította színpadra
Katonka Zoltán melegen vöröslő, sejtelmes fényeiben. A dinamikusan lüktető, érzékletesen lélegző koreográfia személyes autonómiára és a közösség akolmelegére egyszerre vágyó embervoltunk mindmáig feloldatlan ellenmondását mutatja fel: lehetünk-e
önálló egyéniségek egy közösség részeként? Azzal együtt, hogy a
zene ereje, a sodró lendület, a kiváló táncosok és a szemléletes
szellemességgel összeállított mozgások némiképpen elkendőzik
a dolog élét, a kecskeméti Bolero válasza erre egyértelmű nem.
A szépen ívelő és tónustalanra roncsolt mozgássorok váltakozása közben egy-két táncos újra meg újra kiválik tömeggé
tömbösült társai közül, majd miután jól komponált szólókban, duókban és hármasokban mutatják fel valódi érzelmek
és találkozások nélküli köreiket, visszagravitálnak a csordába.
A kecskemétiek társadalmi tablója meglehetősen kritikus, de
messze nem alaptalan. Ezzel együtt a dinamikába és képességes artisztikumba csomagolt keserű pirula nem nagyon akad
a torkunkon. Bizony, ilyenek vagyunk, mondjuk utána önnön
érzékenységünkön elérzékenyülve, majd pontosan ugyanilyenek maradunk.

Szemben Miskolccal és Egerrel, ahol egy-egy táncfesztiválon több műfajjal is találkozhatnak a helyi nézők, Kecskeméten (leszámítva a tánctagozat előadásait) tánc terén kizárólagos nyomatékkal van jelen a néptánc. Erre a helyzetre már
korábban is „rámozdult” a City Balett, amikor egy-két éve az
Esszencia Zenekarral közösen mutatták be Szárnyalás című
előadásukat. Abban népzenei motívumokra reagáltak kortárs
táncos mozgásvilágukkal. Az elképzelés alapvető érdekességén túl nem sok szerencsével tették ezt, mivel a két világnak
nem sikerült igazán sem illeszkedni, sem játékos viszonyba
kerülni egymással. Kecskeméti táncok című darabjuk már a
címével is azt sejteti, hogy nem adták fel a dolgot, de most
Kodály Zoltán zenéje felől fordultak rá. És ez kifejezetten jó
döntésnek bizonyult.
Ez az előadás első pillanataiban azonban még nagyon nem
látszik: a táncosok egy hangfelvételről bejátszott, népiesen előadott mese történetét mozogják el öltözékükben érezhetően a
néptáncra utalva. Ha leszámítjuk a táncképességet és egy-két
ötletesebb mozgásos megoldást, voltaképpen általános iskola
felső tagozatos szinten (illusztratív mimikával és széles gesztusokkal) leblattolják a mesét a koldusról és a buta asszonyról. Arról nem is beszélve, hogy a történet, amelyben az okos
koldus azzal veri át az asszonyt, hogy a nő halott gyermekének vinne ételt és meleg ruhát a mennyországba, nem éppen
a magyar morál ékköve. Szerencsére az ezt követőek mindezt
a népmese és a néptánc iránti játékos és pajkos tisztelgésként
teszik helyre (noha a fent említett erkölcsi salto mortale ettől
még a levegőben ragad).
Az egymást követő, néhol egymásba kapcsolódó jelentekben emberek, férfiak és nők egymáshoz való közeledéseinek,
találkozásainak és elválásainak árnyalt és gazdag, helyenként
megejtő, máshol finoman ironizáló képeit szervírozzák az alkotók. A tiszta képzeteket Katonka Zoltán érzékenyen kezelt
fényei emelik fel és ejtik el hol látomásos költőiségbe burkolva,
hol konkrétabban, de legtöbbször mindkét módon egyszerre.
Szőllősi Krisztina és Földes Milán előadásvégi duójánál pedig
többet és pontosabban nőről és férfiról a cikk szerzője számára
még egyetlen műalkotás sem mondott. Aki látta, bizonyosan
nem teszi le azt a színház kijáratánál, hosszan elgondolkodik
eddigi és akár ezt követő viszonyain és kapcsolatain.
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GG Tánc Eger – Vélt és valós lehetőségek
A miskolciaktól némiképpen eltérően a 2009-ben létrejött,
majd 2011-ben újratervezett egri tánctagozat repertoárját a
2011-es újjáalakulás pillanatától jellemzi egyfajta sarkos kettősség: míg a nagyszínpadon széles közönségrétegek kiszolgálására közismert darabokat könnyen emészthető formákban
állítanak színpadra, a kicsinyke stúdiószínpadon részben a
mainstreamtől távol álló táncnyelvvel és dramaturgiákkal kínálják meg a nézőket.
Mindezek után akár üdvös kihívásnak is tekinthető, hogy
megkapták a lehetőséget nagyszínpadra vinni Az ember tragédiáját. Az eredményt látva azonban ez inkább tűnik színházvezetői kényszernek, mint egy jól átgondolt, a tánctagozatot építő és
helyzetbe hozó koncepció részének. És még csak azt sem lehet
mondani, hogy erről elsősorban Topolánszky Tamás tehet akár
művészeti vezetőként, akár az előadás rendező-koreográfusaként (kivéve, ha az ő fejéből pattant ki az ötlet). Bármennyire is
jelzik eleve magával a címmel (Emberi tragédia), hogy itt nem
Madách főművének a színpadra állításáról van szó, a filozófiai
mélység, az emberlét értelmét és értelmetlenségét firtató súlyos
kérdés ebben a „kivonatolt” változatban is benne van. Márpedig
ennek színrevitele, úgy tűnik, meghaladja a GG Tánc Eger és a
Gárdonyi Géza Színház képességeit.
Blaskó Péter idősödő Ádámként van jelen a színen, és önmagában érvényes módon, noha kissé veretesen tépelődik és
kérdez, a táncosok pedig etűdszerűen jelenítenek meg egy-egy
színt, ami ebben a felállásban nem tud szervesen illeszkedni a
meg-megszakított nagymonológhoz. A táncjelenetek általában
jó érzékkel tartják magukat távol a puszta illusztrálástól (noha

a legjobban sikerültek éppen azok, amelyek illusztratívak, pl. a
Bizánci szín): hol komoly metaforaként, hol játékosan mutatnak meg valamit az önmagával (Luciferrel és Istennel) viaskodó
emberről, de mindebből nem születik egy teljes előadás. Főként
olyan nem, amelyik pariban lenne a felvetett téma súlyával. Arról a nem túl szerencsés és szinte kínosan kivitelezett ötletről
nem is beszélve, hogy 3-4 jelenetenként az idős Ádám családja
is benyomul a térbe Ádám születésnapi partijára, és még tovább
szabdalja az amúgy is töredezett produkciót.
A GG Tánc Eger valódi potenciálját gyaníthatóan sokkal
jobban mutatja a Carnation and Roses című előadásuk, a brazil
Clébio Oliveira koreográfiája. Amit a cikk szerzője a győri táncfesztiválon még erőtlennek és táncos minőségben is széttartónak
talált, újranézéskor a Bethlen Téri Színház maximum negyedakkora terében (amely méretben nyilvánvalóan közelebb áll az egriek eredeti játékteréhez) több mint meggyőzővé „tágult”. Emellett
új „főszereplőként” Rovó Virág áttetszőbb, rebbenékenyebb színpadi jelenléte és mozgásminősége is jót tett a darabnak. A lomokkal és romokkal zsúfolt szobabelsőből induló és ugyanoda vis�szatérő, költői képekben és földközeli brutalitásban egyformán
otthonosan mozgó előadás érzékeny és emberi, de meglehetősen
sötét képet fest rólunk. A táncosok nem csupán megfelelő tánctudásukat, de előadói jelenlétük súlyát is megmutatják a finomra
hangolt, lélekfestő szólókban és a gyakran mellbevágó erejű héjanászokban. A kissé elnyújtottan kezdődő, a második harmadától magára találó koreográfia nem különösebben árnyalja nők és
férfiak kapcsolatát, ám a kihívásokkal teli, izgalmasan megkomponált előadás a mozgásminőségek és feladatok sokféleségével
valódi lehetőséget ad az egri táncosoknak, hogy megmutassák
magukat. És ők, úgy tűnik, tudnak élni az ilyen lehetőségekkel.
HIRDETÉS

Előfizetés a Színház folyóiratra

Egy évre 5900 forint
Előfizetés módja:
banki utalással K&H Bank
Bankszámlaszám:
10402166-21624669-00000000
Tulajdonos: Színház Alapítvány
A megjegyzés rovatba kérjük beírni az
előfizető nevét és pontos címét, ahova a
folyóiratot postázzuk. 2019-ben 10 szám
megjelentetését tervezzük.
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Meddig közönségbarát? Mitől
kísérleti?
Avagy ugyanarról beszélünk-e, amikor azonos fogalmakat használunk?
A vidéki tánctagozatok a magyar táncélet legspeciálisabb képződményei, egyszerre szolgálják ki tánckari minőségben az anyaszínházat, és próbálnak saját
elképzelések mentén önálló táncdarabokat létrehozni. Mi fér bele, és mi nem
egy ilyen működési konstrukcióba? Mi határozza meg legmarkánsabban a
vezetői szemléletet? Az alkalmazkodás, az elvárások, az egyéni művészetfelfogás? KRÁLL CSABA interjúi BARTA DÓRA, TOPOLÁNSZKY TAMÁS és KOZMA
ATTILA tánctagozat-vezetőkkel.

Barta Dóra (Kecskeméti City Balett):
Vékony a mezsgye
– Az elmúlt szűk tíz évben két vidéki táncműhely élén is kipróbáltad magad. 2009 és 2011 között az egri tánctagozat vezetője voltál – ahonnan nem önként távoztál, hanem a Csizmadia
Tibort váltó új direktor, Blaskó Balázs váltott le érvényes szerződésed ellenére és szakmai indoklás nélkül –, 2013 szeptemberétől
pedig a Kecskeméti City Balettet igazgatod. Mennyiben hasonlóak, illetve különbözőek a tagozati működés során szerzett tapasztalataid? Van-e markáns eltérés a két gyakorlat között?
– Alapvetően az akkorihoz hasonlóan gondolkodom most
is a tánctagozat belső struktúrájáról és a működési mechanizmusról. Saját magam által fontosnak vélt irányelvek mentén
dolgozom még mindig. A modell hasonló, mégis nagyon
eltérővé tud válni a környezet, a mindent átható személyi
adottságok, például és elsősorban az igazgató személye miatt.
Minden vidéki táncműhely helyzetét alapvetően befolyásolja
az, hogy az adott színház igazgatója a tagozat célkitűzéseiből
mit és mennyire támogat, azonban a tánctagozat szakmai beágyazódását vezetőjének képességei predesztinálják.
– Hogyan alakítod ki a művészeti programot, az évadtervet? Mennyire kell és szükséges ehhez egyeztetni a színház vezetésével? Vannak-e szemléletbeli, esztétikai elvárások felétek,
amelyekhez igazodnotok kell?
– Az évadterv kialakítását a kecskeméti színigazgató, Cseke Péter végzi, idejében beavat a tagozatot érintő színházi feladatokba, a tisztán táncszínházi bemutatók tervezésében pedig teljesen szabad kezet kapok. Ilyenkor olyan előadásokat
keresek, amelyek a tagozat művészei számára a leggyümölcsözőbbek, és nézői érdeklődésre is számot tarthatnak. Mun-

kámat korlátozó szakmai elvárásokkal még nem találkoztam,
de magamtól is tudom, érzem, milyen körülmények mentén,
milyen adottságokkal kell számolnom.
– Nem érzed szűknek társulatvezetőként, koreográfusként
a tánctagozati kereteket? Hogy egy ilyen konstrukcióban nehéz
karaktert adni, fejlődési irányt kijelölni az együttesnek?
– Társulatvezetőként egyáltalán nem. Hosszú távú vízió
mentén dolgozom. Magas minőségű, következetes munkával
szerintem a tánctagozat fogalma újraértelmezhetővé tehető
a köztudatban, hogy egy minőségre alapozó, szakmai értelemben nem degradáló kőszínházi kiszolgálást, továbbá egy
professzionális táncszínházi társulati működést is jelentsen.
Körvonalazható művészi karakter, profil kidolgozásán fáradozom, a fejlődési irány pedig teljesen parallel fut bennem
a korszakos elvárásokkal, magyarán érdekelnek az aktuális
trendek, saját mozgásformámat is igyekszem gazdagítani
mind a mai napig. Talán a frissesség előadásszintű demonstrálása nem olyan könnyű, mert ott valóban több a megalkuvás, de bőségesen kárpótol az a visszajelzés, amit külföldi
műhelyekben (Akram Khan Company, Eastman/Sidi Larbi
Cherkaoui) aktívan dolgozó, általam időszakosan idehívott
művészektől kapok. Koreográfusként tényleg nem egyértelműen a legszabadabb művészi megvalósulás helye egy
tánctagozat. De tudomásul veszem a szituációt, a nagy egész
részeként tekintek az alkotásra magára. Vékony a mezsgye a
magam számára elfogadható, de nagyobb közönség előtt is
működő művek között. Kecskeméten a tisztán táncszínházi
előadásaink száma szerintem kiemelkedően magas, és teljesen telt házak előtt játszottunk eddig.
– Azt tapasztalom, a tánctagozatokhoz szerződő táncosok
többségében igen technikás előadók, önálló művészegyéniségek.
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Barta Dóra. Fotó: Dömölky Dániel

A tagozati munka, az operettekben, zenés színházi előadásokban való részvétel nem őrli fel ezeket az egyéni energiákat, művészi ambíciókat idővel?
– Az egri tagozati megjelenésnél érett, tapasztalt táncosokkal indultam. Már az első produkciónál kiforrott, markáns
műhely képét szerettem volna adni, művészileg önazonos
munkáimat is csak ilyen együttessel lehetett megvalósítani. Kecskeméten a helyzet egészen más volt. Jobbára frissen
végzett növendékekkel kezdtem. A megalakulásnál a bennük
lévő hitem volt csak kézzelfogható. Tapasztalatuk, tudásuk
csekély volt, viszont én nem változtam, így gyorsan kellett
fejlődniük. Sokan le is morzsolódtak, túl nagy volt az elvárás,
néhányukat nekem kellett elküldenem. Egyikük sem készen
jött, nem tálcán kínálva kaptam őket. A társulat ma sugallt
profilja, minősége a szisztematikusan felépített, már több
mint öt éve folyó igen komoly munka eredménye. Őket napi
szinten, a saját magam által vezetett gyakorlataimon képzem.
Nincs gyakorlatvezető balettmesterem.
Egészen más a tapasztalatom, és máshonnan is közelíteném meg a kérdést társulatvezetőként. Ebben a minőségemben már a kezdet kezdetén, a próbatáncon felelősségemnek
érzem, hogy a kőszínházi beágyazódás kettősségét hangsúlyozzam. Számomra is meglepő, mennyire nyitottak a táncosok, s ez a tényező nem okoz problémát számukra. Fejlődni,
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dolgozni akarnak velem, és ezt busásan biztosítom számukra
a színházi kötelezettségek mellett. Nem volt a közel hét év
alatt senki, aki ezt felrótta vagy áthidalhatatlan problémának
tartotta volna. Az arányokat én állítom be. Nem egy táncost
tudok mondani, aki később visszavágyik a szabadúszó világból, mert ott elveszíti a kondícióját, a napi tréningrendszerhez
szokott teste hiányt érez, végezzen bármilyen izgalmas feladatot is. Kimagasló szakmai potenciát igyekszem garantálni, szakmai biztonságot nyújtani, ami elég vonzó a művészek
számára. Persze sok múlik azon is, hogy az adott színház milyen zenés színházi produkciókat állít ki, milyen rendezőkkel
dolgozik. Kecskeméten szerencsések az összetevők, mert bár
nekem sem a kedvenc műfajom az operett, de például Béres
Attila Csárdáskirálynője a táncosokat teljesen magával ragadta, engem pedig koreográfusként megtanított kedvelni ezt a
műfajt is. Ahol nem klisékkel, ízléstelenséggel álmodnak meg
zenés színházat, ott egy jó táncos is megtalálja a számítását.
Nincs tehát frusztráció. A társulat prózai színészei és a táncművészek közt respekt alakult ki. De ez is annak a takarhatatlan ténynek köszönhető, hogy a minőségi munka kialakítja a
belső tiszteletet egymás iránt. Ez nálunk így van.
– Egri és kecskeméti tapasztalataid alapján mi a véleményed, mennyire formálható a közönség ízlése? Veszel ebben észre változást?
– Az egri munkáimban több volt az alkotói kísérletezési lehetőség, szándék, mondjuk úgy, bátorság. Adott volt az a művészi környezet, ahova némi érzékenységgel behangoltam a koreográfiáimat. Sok prózával is szerkesztett előadást hozhattam
létre, és nagyon szerettem ezeket. A Bifidus essensis, avagy tűsarkon a téboly és a Kaméliás hölgy ilyen munkáim voltak például.
– Milyen tréningek vannak a társulatnál? Hogyan fejleszted
a táncosokat?
– Nem szeretek technikákat megnevezni, valahogy eljárt
felette az idő. Képességeket próbálok fejleszteni, érzékenyen
igyekszem reagálni a mozgástrendekre, de közben, mondjuk
úgy, csökönyösen kitartok a klasszikusnak nevezhető formák
mellett is. A minőség érdekel.
– Mennyire része a táncosok mindennapjainak a próbatermi kísérletezés, a műhelymunka? Van erre igény akár a te részedről, akár a táncosok részéről?
– A kísérletezés nem a mindennapok része, de időszakosan biztosítok időt és teret erre is.
– A kecskeméti balett mellett a budapesti székhelyű Badora
Társulatot is vezeted, de ha jól érzékelem, az utóbbi években
a kecskeméti munka lett a hangsúlyosabb, a családoddal is
ideköltöztél. Összeegyeztethetők a két társulat vezetésével járó
feladatok?
– Összeegyeztethetők. Aki ismer, tudja, látja, nagy munkabírással és a hozzám kapcsolódó művészek iránt állandónak nevezhető felelősségvállalással dolgozom. Művészileg
egészen más karizmájú a két műhely. A Badora Társulat jelenti számomra a művészi önmegvalósítás keretektől mentes
lehetőségét.

Topolánszky Tamás (GG Tánc Eger):
Ha tutira megyek
– Indítsuk a beszélgetést 2011-től, ekkor vetted át a megítélésem szerint botrányos körülmények között eltávolított Barta
Dórától az egri tánctagozat vezetését, repertoár és táncosok
nélkül, mert az egész társulat felmondott a színháznál. Nem
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okozott álmatlan éjszakákat ilyen előzmények után beülni a
tánctagozat-vezetői székbe?
– Amikor először megkerestek, nemet mondtam. Nem
szeretem az ilyen helyzeteket. De nem akarok már ezen rugózni. Nem az én stílusom ez a történet. Ahogy azonban
hozzám álltak, lenéptáncosoztak, meg mindenfélét kaptam a baloldali sajtó részéről kőkeményen, nagyon nem
volt szép. Annyi volt a feltételem a színház felé, hogy csak
tisztázott jogi viszonyok között vagyok hajlandó átvenni a
tánctagozatot.
– Barta Dóra ellen Blaskó részint azt hozta fel, hogy „groteszk és túl modern az egri nézőknek”. Az elmúlt bő hét év bemutatóin végignézve ez a vád téged nem érhet, az igazgatásod
alatt színpadra került művek a Moulin Rouge-tól a Cigánybárón és a Szaffin át az Anna Karenináig döntő többségében
népszínházi jellegű vagy neoklasszikus, cselekményes táncdarabok. Mennyire döntesz szabadon a bemutatandó művekről,
koprodukciókról, meghívandó koreográfusokról?
– A cselekményes táncmű is lehet groteszk vagy akár „túl
modern” is, és ezen belül jó vagy rossz. A felsorolást még kiegészíteném első bemutatónkkal, A fából faragott királyfival,
valamint az ötödik évad nagyszínházi bemutatójával, a Traviatával, amelyek szakmai és közönségsikert is hoztak Egerben
és a fővárosban egyaránt. A vidéki színházi struktúrában az
innovatívabb darabok a stúdióban mennek, és ez nem csak
a tánc esetében van így. A nagyszínpadra egyszerűen más
kell. Ez ugyanolyan, mint ahogy a Trafóban és az Operettszínházban mást játszanak. A darabok kiválasztásában és a
meghívásokban alapvetően teljes szabadságom van. Előfordul, hogy a színházi évad tematikája – magyar vagy klasszikus – meghatároz bizonyos dolgokat, de hogy kit hívok meg,
kivel dolgozom együtt, az az én döntésem. Tisztában vagyok
a helyi szisztémával, látom a bérletrendszert, látom a nézőszám alakulását. Sok év alatt eljutottunk odáig, hogy a tánc
progresszív oldalának van külön bázisa Egerben. A színház
repertoárján belül a tánctagozat önálló előadásai progresszív
vonalat képviselnek.
– Nyilván progresszivitás és progresszivitás között is óriási a
különbség, hogy ki mit gondol annak, de lépjünk tovább. Jó két
éve azt nyilatkoztad, hogy nincs mese, „az emberek egyszerűen igénylik a cselekményes balettet”, mert szükségük van arra,
hogy „bizonyos dolgokhoz kapaszkodót találjanak”. De vajon
lehet-e hosszabb távon művészi programot építeni a vélt vagy
valós közönségigényre?
– Ha látod, hogy valamire igény van, akkor azt nem hagyhatod figyelmen kívül. A színházhoz előadóra és befogadóra
is szükség van. Ha én elmegyek a befogadó igénye mellett,
akkor hatalmas károkat okozhatok: megszűnik a tánctagozat,
bezár a színház. Európában is simán le tudom vezetni ezeket
a tendenciákat. Ami nem azt jelenti feltétlenül, hogy valami
seggrázós dolgot kell csinálni, nem erről van szó. De félni
kéne attól, ha valami cselekményes? Én nem félek. Egyáltalán nem könnyű cselekményes táncdarabokat csinálni. Sokan
próbálkoztak vele, nemcsak negyven, hanem kétszáz éve is,
vannak felfelé és lefelé ívelő periódusai, de mindig előjön, felbukkan ez az irányzat. Most van az emberekben egyfajta kiüresedés, kiábrándultság, ami, ha lehet ezt mondani, a kommerszet erősíti. Ez így van. De gondolkodjunk el rajta, hogy
miért. Azt a közönségréteget persze, amelyik a kommersz felé
nyitott, nehéz megfogni a kortárs tánccal. De a cselekményes
balettekkel mégis jó reklámot tudunk csinálni a táncművészetnek. Egy vidéki színháznál színes dolgokat kell csinálni,

Topolánszky Tamás. Fotó: Nyári Attila

nem állhatsz meg egy tematikánál. Három évig megteheted,
aztán vége.
– Szerinted van átjárás mondjuk a nagyszínpadon játszott
neoklasszikus Anna Karenina és például Clébio Oliveira teljesen más szemléletű, stúdiószínpados táncjátéka, a Carnations
and Roses közönsége között?
– Átjárás van, de ez nem tömegeket jelent természetesen. Nem is tudnánk működni, ha a 450 fős nagytermi közönség bevonulna a hetvenfős stúdióba. Persze jót tenne a
stúdióelőadásoknak, ha össze tudnánk kombinálni a bérletrendszerrel, és vannak is erre törekvések, de nem könnyű.
Minden színházban van egyfajta játékkényszer, meg hát ki
kell szolgálnunk a bérleteseinket is.
– Másképp kérdezem, maradva az Anna Kareninánál. Az
ilyen cselekményes balettek nem inkább a színház irányába tolják a közönséget, mint az elvontabb táncművek felé?
– Tudod, mit gondolok erről? Azt gondolom, hogy egyre
bátrabbak lehetünk majd a nagyszínpadon. Tehát nem is kell
átvezetni majd a nézőket a stúdióba.
– Mi alapján választod ki az általad kísérletezőnek tartott
produkciók koreográfusait? Mennyire adsz nekik szabad kezet?
– Én mozgáscentrikus vagyok, táncszínházi viszonylatban is a koordináltabb, organikusabb mozgásokban hiszek, és
ez nagyban befolyásolja, hogy kit hívok meg. Fontos, hogy
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aki idejön, annak a munkája egyezzen az ízlésvilágommal, és
olyan értékeket képviseljen, ami az adott időszakban hasznos
az együttes számára. Lehet, hogy valaki kicsit színháziasabb,
másvalaki táncosabb darabot csinál, és ez ide-oda billeg évadonként. És még jó is, mert akkor az egyik évadban az alakításokat, a másikban a mozgást fejlesztjük inkább. Csak az
arányokra kell figyelni. Ha az stimmel, akkor nincs baj.
– Hogy tudsz profilt, arcélt adni így a társulatnak, ha az
önálló munkák szemléletben, nyelvezetben ennyire távol esnek
egymástól?
– Olyanfajta karaktert, mint mondjuk egy Wim Vandekeybus, olyat lehetetlen adni természetesen. De garantálom, hogy
meg fogod ismerni a darabjainkat, és meg fogod ismerni a táncosainkat, bárhol találkozol velük. Ez meggyőződésem. Aki
velem dolgozik nyolc évet, és elszerződik máshová, azt nem
fogod összetéveszteni senkivel, biztos vagyok benne.
– Nem is a táncosokra gondolok elsősorban, hanem a GG
Tánc Eger arculatára, stílusára.
– Nem véletlenül a tánc szó szerepel az együttes nevében;
tehát nem a balett, és nem is a kortárs tánc kifejezés. Amiben
egyébként hiszek, az az átjárás a különféle stílusok között. El
tudom képzelni például, hogy akár utcatánccal is foglalkozzunk, és onnan kapjunk inspirációt a darabjainkhoz. Ilyen
szinten teljes a nyitottság bennem. De annyi a munkánk,
hogy ezek a fajta kísérletezések már csak úgy férnek bele, ha
tutira megyek a vendégalkotók kiválasztásánál.

Kozma Attila (Miskolci Balett):
Kortárs, mert nem klasszikus balett
– Attila, te tősgyökeres miskolci vagy, már ami a színházi
tagságodat illeti, hiszen 1983 óta a Miskolci Nemzeti Színház
kötelékébe tartozol. A színház honlapján olvasható életrajzod viszont igencsak hiányosnak tűnik, semmi nyomát nem
találtam például annak a 2012-ig tartó majd tízéves időszaknak, amikor Krámer Györggyel közösen egyengettétek a ma
már Miskolci Balett néven futó táncműhely útját. Miért ez a
fehér volt?
– A honlapon lévő egy nagyon tömörített verzió, de készül
a színház változtatásokra a közeljövőben. Az én életrajzom sem
az igazi, és nem is teljes, például a diplomák sincsenek benne,
de a 2012-ig készült darabjaim fel vannak sorolva, igaz, évszám
nélkül. De fontos megjegyeznem, hogy ez az én életrajzom,
nem a miskolci tánctagozat vagy a Miskolci Balett története. Ez
utóbbi pedig 2013-ban kezdődött, azaz az én színházi tagságomat leszámítva nem azonos és jogfolytonos a korábbi táncműhelyekkel, sem az együttes összetételében, sem előképzettségében, sem koncepciójában. Ez egy új fejezet.
– Azt értem, hogy egy új vezető új fejezetként gondol az általa irányított időszakra, de annak sehol nem találom nyomát,
hogy a Miskolci Balett szervezetileg, strukturálisan ne a tánctagozat folytatása lenne. „A Miskolci Nemzeti Színház új vezetésével közösen döntöttük el, hogy a Miskolci Nemzeti Színház
megalapításának százkilencvenedik évfordulója alkalmából a
tagozatot balettegyüttessé alakítjuk”– ezt te nyilatkoztad a Fideliónak 2014-ben. Ez éppenhogy a jogfolytonosság.
– Ha az előadó-művészeti törvény felől nézzük, jogi értelemben, akkor az, hogyne. A tagozati jogi forma nem szűnt
meg, de ez pusztán a szervezeti keretet jelenti.
– Továbbra sem értem a korábbi időszak elhallgatásának az
okát, de lapozzunk. Hogyan váltatok el Krámerrel? Békében?
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– Azt hiszem, nincs jogom a kettőnk dolgát nyilvánosan
boncolgatni, ez senkinek, a tánc ügyének sem lenne hasznára. Mindketten járjuk az utunkat. A közös évek is az életünk
részei, és nincs is mit megcsúfolni rajtuk, az utólagos sárdobálásban, a kommentháborúkban részt venni nem érzem etikusnak.
– Nyilván nem sárdobolásra gondolok, ez egy színházszakmai lap, nem bulvárhírekre gyúrunk, csak próbálnám rekonstruálni és megérteni, hogy mi mihez képest alakult úgy a
Miskolci Balettnél, ahogy alakult. Miért vált például ennyire
hangsúlyossá a közérthetőség, amit lépten-nyomon emlegetsz.
A közérthetőség szakmai programnak tekinthető?
– Persze hogy nem bulvár, ezért nem is értettem igazán
a kérdésfeltevést. Ahogyan azt sem, miért kellene ugyanazt
folytatnunk, mint ami 2013 előtt volt, ami önmagában sem
homogén képlet. Egy balettegyüttes más előképzettséget,
más napi gyakorlatot feltételez, mások a hangsúlyok. A közérthetőség pedig szempont, de persze nem az egyetlen. Van
az a felfogás, különösen a kortárs művészetben, hogy csak
az az igazi, amit senki sem ért. Én nem értek ezzel egyet, illetve hangsúlyozom, hogy nálunk sem egyféle megközelítés
létezik.
– A Krámerrel közös periódusról úgy nyilatkoztál korábban, hogy „az volt a hibánk, hogy szűk rétegnek csináltunk
táncszínházat, és nem figyeltünk oda eléggé a közönség szélesebb rétegeire”. Mit jelent szerinted a szélesebb közönség rétegeire figyelve táncelőadásokat csinálni? Mik ennek az ismérvei?
– Van erre egy hasonlatom, ami elég jól illusztrálja, mire
is gondolok, valahogy így szól: aki most tanul olvasni, annak valószínűleg nem egyből Hegelt kell adni a kezébe. Ha
az olvasás megszerettetése a lényeg, azt célravezetőbb inkább
más típusú olvasmányokkal elkezdeni. Ugye, hogy ez semmit
sem von le Hegel értékéből? Egyre szélesedő rétegekhez szeretnénk eljuttatni a táncot, ismerjék, szeressék meg. Ezért is
kezdtük – már Miskolci Balettként – gyerekdarabbal, illetve a
Rómeó és Júliával. Lehet, hogy bizonyos körökben a „népszerű” szónak van egy rossz mellékíze, de nálunk az előadáscímek vagy a történetek ismert és népszerű mivolta nem jelent
lebutított minőséget a darabok kiállításában.
– A darabok szcenikai, vizuális kiállítása valóban nem lebutított, de azt továbbra sem értem, mért tekintesz a közönségre úgy, mint akivel meg kell szerettetni az olvasást, amikor 2003
óta létezik tánctagozat Miskolcon. Fel fognak nőni ők valaha a
te értelmezésed szerint?
– Mert valóban meg kell szerettetni a táncot, azokkal
is, akikhez 2003-ban el sem jutott, nem is lehet más a cél.
Miért fosztanánk meg bárkit a tánctól? Ne felejtsük el, az
a néző, aki kirekesztettnek, azaz kellemetlenül érzi magát a
nézőtéren, nem fog visszajárni. Ráadásul rohan az idő, azóta csaknem felnőtt egy nemzedék. Plusz az elvárások és
a kultúrafogyasztási szokások is megváltoztak. Ha valaki
táncelőadásra jár, és a gyermekét elhozza egy gyermekeknek szóló táncelőadásra, annak a gyermeknek természetes
lesz ez az attitűd.
– „Az a fajta táncszínház, amit mi itt Miskolcon csinálunk,
nem azt helyezi a középpontba, hogy történeteket meséljen el.
Nem irodalmi alapanyagokat hűen követő adaptációkra törekszünk.” Ezt nem most, hanem 2006-ban nyilatkozta Krámer,
amikor még javában együtt dogoztatok. A te vezetésed alatt
ennek mintha pont az ellenkezője történne, tele van a Miskolci
Balett repertoárja történetmesélős, neoklasszikus film- és prózaadaptációkkal. Dragos Dánielt, az egyik legkiválóbb tánco-
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sotokat két év alatt már harmadszor látni egymáshoz nagyon
hasonló hősszerelmes férfi főszerepben: az egriekkel közös Anna
Karenina és a Casablanca után az Álom luxuskivitelben című
táncjátékban. Mi ebben, ami társulatilag és egyénileg előre mutat, előre visz?
– Nem állítottam sosem, hogy nálam lenne a bölcsek
köve, egyszerre több út is lehet járható. Mi itt azt látjuk, hogy
a táncdarabokat egyre inkább megkedveli a közönség, nemcsak a Játékszín keretei között, de már kamaraszínházi méretekben is lehet gondolkodni. A Miskolci Balett a teljes függetlenség értelmében nem önálló táncegyüttes, egy vidéki városban, egy színház keretei között működik. Játszunk a miskolci
közönségnek, és örömmel megyünk, amikor meghívnak az
előadásainkkal vendégszerepelni. Azt hiszem, a táncos is szereti a tapsot, hisz előadóművész, ezért áll színpadra estéről
estére. Vronszkijt „játszani” felelősség, és nem pusztán technikailag, talán még nagyobb, mint egy független szerepet. Ezt
megugrani, jól csinálni nem kisebb kihívás – és dicsőség. És
ne felejtsük el azt sem, hogy a többi szerep is fontos, a kisebb
szerepekben is sok lehetőség van. Egy társulatban nem csak
primadonnák és bonvivánok vannak, úgy nem is lehetne a
szerepeket jól kiosztani. Kísérletezésre is mindig van lehetőség, épp ennek terepe a Játékszín, itt születtek olyan előadások, mint Gergye Krisztián Harlequinade-ja vagy a Quixote,
tavasszal Barta Dóra érkezik a társulathoz. Ez a szegmens sem
kevésbé fontos számunkra.
– Ez ugyanaz a tendencia, mint amikor a kőszínházak pici
kamaratermekbe száműzik a kortárs magyar drámát. Vagy
még oda se. A minőségi kortárs táncdaraboknak épp ebből a
gettóból kéne kitörni, nem?
– Vigyáznék a gettó kifejezéssel, a Miskolci Nemzeti
Színházban a prózai tagozatban is nagyon fontos műhely a
Játékszín! Nekünk is az. A nézőszámon kívül egy játszóhely
méretének sok más szerepe is van, ez köztudott. Másfajta közeget teremt, más játékstílust kíván, sokszor a darab jellege is
megkívánja az intimebb teret. Az itt futó előadások inkább
az előadásszám növelésével jutnak el több nézőhöz, de ezt az
érdeklődés úgyis visszaigazolja. Illetve egy színház gazdasági
konstrukció is, mindenhol a populárisabb darabok teremtik
meg a rétegműfajok anyagi bázisát. Nagyszínpadon kísérletezésnek, különösen ha közpénzről van szó, manapság nehezen
igazolható a létjogosultsága.
– Úgy jellemezted megalakulásától a Miskolci Balettet,
mint kortárs táncegyüttest, amelybe célod bevonni a klasszikát,
példaként a Holland Táncszínházat említetted, de ez a példa
szerintem nem igazán áll, mert sem Jiří Kylián, sem az utána
következő alkotógenerációk munkássága nem a cselekményes
balettjeiről volt ismert az NDT-nél, sokkal inkább a tiszta táncról és táncköltészetről, ami viszont a Miskolci Balett repertoárjáról szinte teljesen hiányzik.
– Arra gondoltam ezzel, hogy a Miskolci Balettnek is
klasszikus alapokra kell épülnie, ezt nem szeretnénk elvetni.
A képzésben is fontosnak tartom a klasszikus technikát, és
azt gondolom, az NDT is ilyen alapokban gyökerezik. Úgy
veszem észre, a közönség – talán mert Magyarországon elsősorban ezt volt alkalma megszokni – szintén bír ilyen elvárásokkal, még mindig. De sokféle út és ízlés létezik, nem
célja egyik együttesnek sem mindent kiszolgálni, nem is lehet. A különbözőség távolról sem minősítés, mi a jobb, mi a
rosszabb, sokan megférünk egymás mellett. Nem utolsósorban pedig olyan produkciókban is színpadra állhattak már a
táncosok a Bartók Plusz Operafesztivál jóvoltából, amelyek
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vitathatatlanul maguk a költészet: A csodálatos mandarin,
A fából faragott királyfi, Schönberg Megdicsőült éje vagy
Strauss Metamorfózisok című darabja, ez utóbbi hatalmas
megtiszteltetésként a Strauss család külön engedélyével kerülhetett csak táncszínpadra.
– Rendben, fogadjuk el, hogy te a Miskolci Balettről elsősorban a neoklasszika és a történetmesélés felől gondolkozol,
olyan szerepértelmezésekkel, amelyek ma legfeljebb az operettszínpadon relevánsak. Így viszont nem értem, miért kortárs
táncegyüttesként definiálod a társulatot, erre számtalan példát
tudnék hozni. Ez nem fogalomzavar szerinted?
– A kortárs és a történetmesélés fogalmilag nem ellentétpár, így nem is zárja ki egymást. Kortárs tánc: ez egy elég
nagy merítést takar. Illetve kortárs, mert nem klasszikus balett, amit csinálunk, és nem is klasszikus balettek feldolgozása. Ezen kívül, azt hiszem, történetmeséléskor nem kön�nyebb dolgunk van, mint egy szimfonikus balettnél, hanem
dramaturgiailag nehezebb. Nem teljesen szabad felfogásban
születik az ilyen előadás, az alapul szolgáló történetnek kell
megjelenni. Vagyis egy táncos nemcsak táncol, hanem játszik
is. Az irodalmi műben van lehetőség a jellemek leírására, ez
a táncban szavak nélkül, sokszor egyetlen képbe sűrítve kell
hogy megjelenjen, ilyen értelemben igazad van, ennek egyik
eszköze a sarkítás.
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vida virág

sivatagi kommuna
Alonzo King Lines Ballet: Sutra – Los Angeles

Fotó: R. J. Muna

Az 1982 óta San Franciscóban alkotó Alonzo King a tiszta tánc műfajának
képviselője, de sajátos stílusjegyei és tudatos koreográfusi építkezése kiemelik őt a kortárs alkotók sorából. Legújabb egész estés, Sutra című táncművében a szerteágazó indiai táncművészet hagyományaira támaszkova keres új
értelmet a mozdulatoknak és a vonalnak. A vonalnak, amely mindent összeköt, mindent határol, és bárhová elvezet.
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A szanszkrit ’sutra’ (magyar átírásban: szútra) szó szó szerinti
jelentésében fonalat vagy dolgokat összekötő vonalat jelent.
Csakúgy, mint maga az együttes neve: Lines (Ballet). A címés témaválasztás így talán nem is véletlen, hiszen Alonzo
King az a fajta tudatos koreográfus, aki tudományos igén�nyel közelíti meg témáit és koreográfiájának minden egyes
mozdulatát. Átvitt értelemben a szútra összefűzött pálmalevelekre feljegyzett írásos aforizmagyűjteményt takar. A szútrákból álló nagyobb műveket is szútrának nevezik (l. Jógaszútra, Káma-szútra). A legkorábbi szútrák a szertartások
leírásai, a buddhizmusban pedig olyan kanonikus szövegek
voltak, melyeket sokan Buddhától eredeztetnek. Alonzo King
Sutrája formailag követi a hindu irodalmi szerkesztésmódot,
és a szépen felfűzött jelenetek mindegyike zárt egységet képez – akár a szanszkrit gyűjtemények aforizmái –, miközben
a csupán metaforikusan tapintható cselekmény lineárisan is
halad a dramaturgiai tetőpont felé. A koreográfus a jelenetek
elválasztását konvencionális szcenikai eszközökkel nyomatékosítja: fény- és színváltás, a táncosok átöltözése, kellék színpadra kerülése jelenti egy-egy rész (aforizma) végét, egyben
egy újabb kezdetét. A szekvenciák koherenciája viszonylag
laza, de Alonzo King sikeresen tartja egyben „pálmalevélfüzérét”, és a Sutra ritmusa így mindvégig dinamikus marad.
Bár erősen átitatja a hindu téma a művet, a koreográfus úgy
tud az indiai szakrális tánchoz nyúlni, hogy közben képes a
teljes elvonatkoztatásra. Az értelmezés akkor is működik és
logikus marad, ha mindenféle háttérismeret vagy az alkotói
koncepcióról való előzetes tájékozódás nélkül ül be valaki a
nézőtérre. Sőt – akár egy jó matematikai feladvány – a koreográfia egészen másként is megfejthető.
A színpadkép legszembetűnőbb eleme egy gyűrtpapírszerű, plasztikus applikáció a világos háttérfüggönyön. Bár
díszletként nem funkcionál, annál erősebben uralja a látványt
az egész előadás alatt, hol gyengítve, hol erősítve az adott jelenetet. A háttér a fehér balettszőnyeggel azt a képzetet kelti,
hogy hatalmas hegyekkel körülvett, mindentől elzárt, fülledt
levegőjű sivatagos völgybe tévedtünk, ahol minden visszapattan a hatalmas meredélyekről. Ebbe a lélegzet-visszafojtott
miliőbe hasít bele az első, profán dobverés és az első, rezdülésszerű mozdulat, az első mudra, amely a középen álló táncosnő karját hagyja el, és hozza láthatatlanul rezgésbe a teret
– a nézőtér sorait is beleértve. Úgy tűnik, hogy ebben a világban kitörési út nincs, áthághatatlan magasságok határolják az
emberi civilizáció konzervált fejlődését. Az emberi civilizáció
pedig jelen esetben Alonzo King együttese, vagyis az a kommuna, amelyet a táncosok megtestesítenek a színpadon. Egy
embercsoport, közösség, amely bárhol a világon létezhet, egy
közösség, amely egyszerre mutat fel sokszínűséget és egységet. Egy közösség, amely létrehozza saját, egyedi jelrendszer,
(nép)szokások és vallás alapján működő mikrotársadalmát.
És éppen a szegregáltság hozza meg a kultúra gazdagságát, és
teremt egységet e társadalom tagjai között. Ez lehet az egyik
olvasata Alonzo King táncestjének – ha minden előismeret
nélkül foglalunk helyet a nézőtéren.
Az előadást nézve újra és újra felbukkantak egy régebbi
utazásom képei, amikor Marokkóban, az Atlasz-hegységet
átszelve egy mindentől távol lévő sivatagi városba értünk. A
kívülről érkező utazó ott szinte emberfeletti lény volt az idegenekhez nem szokott szemeknek. A civilizációk találkozása,
valahányszor visszagondolok rá, máig megdöbbentő élmény
számomra, és az Alonzo King által kreált atmoszféra kísértetiesen hozta vissza ezeket az emlékeimet. A koreográfus az

idegen érkezésének pillanatát például sikeresen ragadta meg
abban a jelenetben, amikor a színpadon egy zsákos ember
tűnt fel. A közösség tagjai kíváncsi rajongással vették körül a
szokatlan férfit – éppen úgy, ahogyan az velünk a valóságban
is megtörtént. A zsák kendőkkel volt tele, amelyekből minden
táncosnak jutott. Egy pillanatig úgy éreztem, hogy itt fog megbilleni az előadás egyensúlya, és a tiszta táncba most valami
olyan kosz vegyül, ami úgy ronthatja el az egész illúziót, mint
amikor sötét festékes ecsettel nyúlunk bele a világos színbe. A
stílusidegen és meglehetősen konvencionális eszközhasználat
viszont mesterien alakult át Alonzo King keze alatt. A sálak
egymás után a levegőbe emelkedtek, a táncosok teljes erővel
dobálták őket a magasba. Szó sem volt már táncról vagy bármilyen beállított mozgásformáról, a koreográfus egyszerűen
és egy csapásra kiemelte táncosait a már-már modorosan
precíz mozgásstruktúrából, és a szem számára mozgásként
érzékelhető vizualitást áthelyezte a magasba törő, majd kiszámíthatatlanul aláhulló kendőkre. A táncosok valójában megszűntek létezni, eszköz és használója fogalmai megfordultak:
az „improvizatív” táncot járó kendőknek csupán eszköze,
motorja lett az ember. Az egyre gyorsuló dinamikájú jelenetben már csupán egy önálló életet élő, mozgásban-forgásban
lévő színes masszát lehetett érzékelni – a kendőfelhő a színpad fölött lebegett, mintha forgószél emelte volna fel. Kétségtelenül ebben a jelenetben érte el az előadás a tetőpontját, és
szó szerint a transzcendens irányába mozdult a Sutra.
És valahol itt mosódik össze a két lehetséges értelmezés is.
Bár a kendődobálás akár meg is maradhatna az adott közösség egyfajta szakrális rítusának (és az értelmezés ezen a vonalon tovább is vezethető egészen a zárójelenetig), a transzcendens felé mozdulást nem lehet nem észrevenni. Ennél a
pontnál az előadás minden elemében megváltozik, és ebbe az
irányba törekszik: a zenei matéria egyenes arányban gazdagodik a koreográfiával (instrumentálisból énekszóval kísért
zenévé válik), erősödnek a fényhatások, és a jelmezek is megváltoznak. Már inkább elvonatkoztatott térben lévő mitológiai istenek közösségét látjuk, mintsem elzártan élő halandókat,
akiknek a mindennapjaikba látunk bele. Az egészet megelőzi
egy furcsa bebábozódási folyamat, amely talán az átlényegülés, újjászületés metaforája Alonzo Kingnél. A jelmezek ekkor
kapnak különösen fontos szerepet. A tört fehér, ezüstösen
csillogó öltözékre (a férfiakon hosszúnadrág, a nőkön elöl
zárt, hátul nyitott rövid ruha) leheletfinom felső réteg kerül,
amelynek fő tulajdonsága, hogy női harisnyákéhoz hasonló,
rendkívül rugalmas anyagból készült. A világos, szürkésfehér
felsőt aztán a táncosok kedvükre nyújtják. Hol a kezek ernyedt meghosszabbítása lesz belőlük, hol a pillangó bábjához
hasonló burok, hol erős kötél, amellyel a végtagok kötődnek
össze. A lehetőségek kimeríthetetlenek. King egy férfi és egy
női táncosának ajánl szólót ebben a jelenetben. A férfi nyugtalan, szabadulni vágyó táncát ellensúlyozza a nő kimért, de
rendkívül pontos szólója. A férfitánc elmarad a higgadtabb,
talán lassabb, de annál jelentőségteljesebb női szólótól. A bebábozódást, az újrateremtődést King meghagyja női princípiumnak. A változás, az istenséggé válás, ha úgy tetszik, az újjászületés kínok közt zajló folyamat, de megéri a várakozást és a
türelmet – talán ezt akarja érzékeltetni velünk a koreográfus.
Alonzo King mozgásnyelvének egyik fontos védjegye,
hogy táncosait kimozdítja a komfortzónájukból. A Sutrában
mintha ez mégsem sikerült volna. Csupa magabiztos, hiteles
és pontos etűdöt látunk, ezek láncolatából építkezik a koreográfia. Bár a nyugati tánckultúrában szokatlan keleti elemek
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vegyülnek a klasszikus és kortárs mozdulatokkal, még bőven a táncosok komfortzónájának határain belül maradunk.
A millió apró részletből álló mozdulatsorokat kivétel nélkül
mesterien tolmácsolják az előadók – szinte hihetetlen, hogy
egy egész estés táncmű ennyire részletgazdag, bonyolult mozgássorait képes legyen megjegyezni egy táncos. Valahányszor
már-már arra gyanakodnánk, hogy instrukciók alapján történő kifinomult improvizációt látunk, olyankor mindig megdől
az elmélet egy-egy pontosan megismételt mozdulatsorral vagy
összehangolt pas de deux-vel, csoporttánccal. A Lines Ballet
táncosai olyan magasan képzettek, hogy nem jönnek zavarba

a szokatlan mudrák használata miatt. Bár Alonzo King ezúttal a keleti táncművészet hagyományos elemeit használja,
közben nem tud lemondani a klasszikus balett mozdulatairól
sem, amelyek inkább a mozdulatsorok vázát adják.
Az előadás végül körbe ér. Ahogyan az első mozdulat hasított bele a semmiből a térbe, úgy dobja el az utolsó mozdulatot a végtelenbe az egyik (talán a darabot nyitó) női táncos.
Egy végtelen vonal, egy végtelen mozdulatsor, egy végtelen
tanítás egyetlen rövid kis szakaszát tette számunkra láthatóvá
Alonzo King. Igaz, ez a vonal nem egyenes, hanem spirálisan
halad felfelé.

vida virág

A táncosok nem
lego-kockák
Beszélgetés Alonzo Kinggel, az A. K. Lines Ballet alapító koreográfusával

Alonzo King társulatát éppen húsz évvel ezelőtt láttam otthonában, San
Franciscóban, a MOCA komplexumában. Idén novemberben, fennállásuk
harmincötödik évfordulóján, túl egy európai turnén (amelynek egyik állomása hét hónappal ezelőtt Budapest volt1), Los Angelesben léptek fel a Beverly
Hills-i Wallis Annenberg Center for the Performing Artsban. Alonzo King az
elmúlt évtizedekben a maga útját járta, nem törődve irányzatokkal és trendekkel, kialakítva részletgazdag, tökéletességre törekvő, letisztult stílusát.
A koreográfus többek között munkamódszereibe is beavatott beszélgetésünkkor. VIDA VIRÁG interjúja

– A klasszikus balett a szigorúan lefektetett szabályaival,
merev mozgásrendszerével mára talán kissé anakronisztikus
műfajjá vált. Emellett viszont rengeteg olyan törekvéssel találkozunk világszerte, de különösen az Egyesült Államokban, ahol
a koreográfusok a rendszert megbontva, újraírva próbálnak
klasszikus alapokon nyugvó új jelrendszert találni. Ön szerint
van még egyáltalán létjogosultsága a klasszikus balett megújításának?
1
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Lásd: ANTAL Klaudia, „Lenyűgöző hangképek”, szinhaz.net, 2018. március 8., http://szinhaz.net/2018/03/08/antal-klaudia-lenyugozo-hangkepek/.

– A ‘balett’ elnevezés helyett a ‘nyugati klasszikus tánc’ kifejezést pontosabbnak tartom. Sokan tévesen úgy gondolják,
a balett egy stílus, pedig a balett maga a mozdulat tudománya. Mint klasszikus forma – hibamentes. Számtalan irányból
közelíthető meg, és számtalan módon manipulálható. Hogy
azután ezt a formanyelvet hogyan használják, és az mennyire
tud releváns maradni, az mindig az adott alkotótól, a teremtő
mestertől függ.
– Bár a Sutra a keleti, azon belül is az indai táncformákat
használja és értelmezi újra, az ön munkáiban is tetten érhető a
‘nyugati klasszikus tánc’.
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Fotó: Franck Thibault

– Nem próbálunk semmit imitálni, sem a klasszikus balettet, sem az indiai táncokat. Amit mi csinálunk, az a zene és
a mozdulatok összehangolása. Amikor keletről és nyugatról
beszélünk, az nekem csupán két irány – jobb és bal. Semmi
többet nem jelent. Csak két pólust. Mint a nő – az érzelem,
és a férfi – a logika. Sok ember érzi úgy, hogy a két pólust valahogy egyensúlyba kell hozni, és ez egy teljesen természetes,
belső emberi kényszer. Kelet–nyugat. Egyensúly, balansz – mi
is ezt keressük az előadásainkban.
– A koreográfiái szembetűnően részletgazdagok, nagyon
sok apró mozdulatból tevődnek össze. Bizonyára komoly kihívást jelent a táncosok számára az apró részletek precíz vis�szaadása. Lehetséges, hogy nincs minden mozzanata rögzítve a
koreográfiának?
– Sokan alábecsülik a táncosokat. Nagyon is fel vannak
készülve arra, hogy részletgazdag koreográfiát mutassanak
be. Sok-sok éve dolgozunk együtt, és az az egyik célunk, hogy
uraljuk a testünket, ne pedig csak látszólag létezzünk egy testben. Az én értelmezésemben a test olyan rajtunk, mint egy takaró, ami mozog, amit mozgásban kell tartani. Vagy ahogy az
ég körülveszi a Földet, és az ég és föld közötti erők mozgásban
tartják a bolygót. Nagyon sokat beszélgetünk a táncosokkal,
például a millió részre bontásról és az újbóli összerakásról.
Tehát a koreográfiák specifikusak és nagyon részletgazdagok,
igen, amit a táncosok a tudásuk legjavával adnak elő.
– Ez felvetheti a kérdést, hogy a táncosok nem túlságosan
zárt rendszerben léteznek-e. Bár tökéletesen megtanulják uralni a testüket, a bonyolult koreográfia nem enged nekik mozgásteret, csupán a koreográfia és a koreográfus eszközeivé válnak.

– Nem egészen. Az együttesemben a táncosok élvezik az
előadóművészek szabadságát. Minden este más, mert a táncosoktól spontaneitást várok el az előadás során.
– Ez azt jelenti, hogy mégis beleférnek kisebb improvizációk?
– A szó szigorú értelmében nem. Inkább úgy mondanám,
hogy az improvizáció a táncosok választása. A koreográfia
készen van, de nem lehet szigorúan ragaszkodni hozzá. Nem
tudunk szigorúan ragaszkodni hozzá. Mert a koreográfia önmagában csupán egy keret, amit a táncosok töltenek meg élettel. Ahogyan az énekes sem tudja kétszer ugyanúgy előadni a
dalt, egy színész sem tud minden nap egyformán játszani, úgy
a táncos sem képes estéről estére pontosan ugyanúgy kivitelezni egy koreográfiát. Hiszek benne, hogy minden előadóművésznek meg kell élnie az adott művet, amit reprezentál.
– Mennyire vesznek részt az alkotói folyamatban a táncosok? Bevonja őket, vagy inkább egyedül alkotja meg a koreográfiát?
– A táncosok számomra nem játékszerek, nem Legokockák, hanem emberi lények. Mindegyiküknek van lelke,
saját élettapasztalata. Eszerint viszonyulok hozzájuk. Nem
kihasználni akarom őket, hanem olyan emberekkel szeretnék
együtt dolgozni, akiket be tudok vonni a munkába, és akik
képesek önálló döntéseket hozni. Azt akarom, hogy részt vegyenek az alkotói folyamatban. Ne csak egyedül én dolgozzak
keményen! (Nevet.) Szükségem van kiemelkedő tehetségekre,
akikkel kollaborálok.
– Hogyan választja ki a táncosokat? Milyen készségeket keres az erős technikai képesség mellett?
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– Géniuszokat keresek. Olyan művészeket, akik hallgatnak a belső hangjukra, és erős kapcsolatot alakítottak ki az
intuitív tudásukkal. Olyan embereket, akiknek a gyakorlás a
mindenük, akik azzal foglalkoznak megszállottan, hogy mit
tehetnek egyedi módon hozzá a munkához, hogy mit adhatnak, és nem azzal, hogy mit kapnak majd. Keresem a vakmerőséget, az önzetlenséget és az őszinteséget. Az őszinteség
ritka és gyönyörű.
– Önt inkább a tiszta tánc képviselőihez sorolják. Valóban
úgy érzi, hogy előbbre való a formanyelv megteremtése, mint a
metaforikus tartalom a koreográfiáiban?
– Mindkettő egyformán fontos számomra. Mert mit csinálunk? Nézzük a táncot, egymást követő mozdulatokat látunk,
az összeadódó mozdulatok pedig kiadnak egy ötletet, egy
„történetet”. Akár az algebrában, vannak olyan szimbólumok,
mint például a π, amelyeket azokra a dolgokra használnak,
amelyek túl nagyok ahhoz, hogy leírhatóak legyenek. És ha
belegondolunk, mindenhol szimbólumok vesznek körül bennünket. Majdnem mindennek van szimbóluma, és sok dolgot
szimbólum formájában látunk. Így amikor azt mondjuk valamire, hogy absztrakt, akkor az azt jelenti, hogy az absztrakció
egy redukált ötlet vagy tartalom. Szóval a metaforikus mondanivaló, a szimbólumok és a mozdulatok egymásra épülése
maga a vizualitás, a formanyelv. Önmagában ez csak annyira
vizuális, mint amikor kommunikálunk, információt osztunk
meg. De nem tudunk tőle elvonatkoztatni. Az ember nem áll
csak úgy ki a pódiumra, és beszél a semmiről. Mindig van
valami tartalom, üzenet, amit el akarunk mondani. És a közönség ezt el is várja.
– A Sutra – ha absztrakt módon is – a zenével erősen kommunikál. A zene az első felütéstől az utolsó hangig betölti a
teret, és szinte szimbiózisban van a mozdulatokkal. Mintha a
kettő csak együtt tudna létezni. Hogyan talált rá erre a zenei
anyagra?
– Az idő és a tér mesteri manipulációja a zene és mozgás.
A Talmud kijelenti: „Nem úgy látjuk a dolgokat, ahogy vannak, aszerint látjuk a dolgokat, amilyenek mi vagyunk.” Sokan azt gondolják, hogy új dolog számomra ez a zenei válasz-

tás. De ez nem igaz. Egész életemben indiai zenét hallgattam,
gyermekkorom óta. Aztán persze sok más stílust megismertem. Zakir Hussain és Sabir Khan, akikkel a Sutrában dolgoztam együtt, a műfaj legkiemelkedőbb mesterei. Szó szerint:
Zakir Hussain Grammy-díjas művész, Sabir Khan tehetsége
mellett pedig az is lenyűgöző, hogy ő a kilencedik generációja
a szárangimestereknek, ami azt jelenti, hogy a családja már a
Mogul Birodalom idejében zenélt. És ha az ember a világ két
legjobb mesterével dolgozik együtt, akkor tökéletes munkára
törekszik. Az együttműködésünk egyébként nem új keletű.
Korábban már hat vagy hét projektben dolgoztunk együtt, és
szerettem volna, hogy a 35. évfordulóra ismét együtt hozzunk
létre valami kiemelkedőt.
– A Sutra témája, a zeneválasztás egyértelműen indiai, még
akkor is, ha absztrakt, metaforikus nyelvet is használ. Mindez
leszűkítheti az interpretációs tartományt. Ön szerint mennyire
széles a közönség mozgástere az értelmezésben? Mennyire enged elvonatkoztatni az előadás az eredeti koncepciótól?
– Abszolút hiszek abban, hogy a Sutrának rengeteg értelmezése van. Nagyon sok ember egyáltalán bele sem néz a
programfüzetbe. És azok az emberek, akik úgy ülnek be az
előadásra, hogy beleolvastak a programba, és azt gondolják,
tudnak dolgokat Indiáról, ők is mind mást fognak gondolni.
Több mint 250 féle kultúra, 250 nyelvi dialektus létezik Indiában, számtalan népzenei irányzattal és tánchagyománnyal.
Így matematikailag is lehetetlen, hogy ezek a kombinációk,
amelyek millió lehetőséget adnak ki, két egyforma interpretációt hozzanak létre.
– Koreográfusként hogyan kommunikál a táncosaival, hogyan közvetíti a gondolatait munka közben?
– Ha jól hallom, a háttérben egy kisgyermek van… (Az
interjú második része Skype-on készült – a szerk.) Ön hogyan
kommunikál vele?
– Próbálok a megérzéseimre hagyatkozni, és az érzéseimen
keresztül kommunikálok vele.
– Pontosan.
– Ön szerint mi tesz naggyá egy koreográfust?
– Az alázatosság.
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